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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 19 DE JUNHO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 13 --------------------------------------Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na delegação 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
Vogal José Pereira Rodrigues, o Senhor Vogal António Rocha e a Senhora Vogal Carla Pinto. O
Senhor Tesoureiro Luís Manuel Figueiredo Lopes encontra-se ausente por motivo de
falecimento de familiar e a Senhora Vogal Rosa Lopes encontra-se ausente por motivos férias
tendo sido justificada a sua ausência. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge
Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima terceira reunião do Executivo, com a
seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por unanimidade: ----------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira -----------------------------------------------------------------------------3 - Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia relativa às
atividades desenvolvidas nos meses de Março e Abril de 2014 -----------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 77/2014 – Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 16 D do Ossário N.º 5; -------------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 78/2014 – Concessão a título perpétuo da Sepultura N.º 70
do Talhão N.º 14; ------------------------------------------------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 79/2014 – Atribuição de subsídio ao Grupo Musical 1º de
Dezembro; ------------------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 80/2014 - Regulamento de Medalhas da União de Freguesias
de Carnaxide e Queijas – Honra e Mérito; ----------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: ---------------------------- Esta semana decorreu a cerimónia de encerramento da Universidade Sénior de Carnaxide
Aprendizagem e Lazer, Na terça-feira decorreu a abertura da exposição dos trabalhos de
corte e costura, de origami, desenho e pintura, linhas e lãs. É uma exposição que está
patente no rés-do-chão do nosso edifício, no Centro Civico de Carnaxide. Ontem,
apresentámos e lançámos o primeiro livro da Universidade Sénior, de poesia que se chama
“Poesia Primeira”, de autoria de doze alunas da disciplina de poesia, em que foi muito
gratificante ontem, perante cerca de oitenta alunos, a apresentação foi feita com a
declamação de poemas inscritos no próprio livro e com intervenções de alunos e de alguns
professores. Foi uma cerimónia que me deixou muito orgulhoso e que deve deixar a Junta de
Freguesia também, pelo fato de alunos que nunca tinham escrito sequer uma frase em verso,
tenham a capacidade de ter reunido um conjunto de poemas feitos e desenvolvidos com a
ajuda da professora, durante este ano letivo e tenha surgido a ideia que a Junta de Freguesia
apadrinhou de imediato com a publicação do seu primeiro livro. Existem muitas universidades
seniores no País que nunca editaram nenhum livro e já contam com muitos anos de vida e
nós contamos com dezassete meses. Também publicámos o primeiro jornal da Universidade
Sénior, que já se encontra em distribuição para quem pretenda obter e que, também, será
publicado no site de forma acessível para consulta. Hoje, realizou-se a cerimónia
propriamente dita de encerramento da Universidade Sénior, foi uma cerimónia com cerca de
quatro horas de duração, uma cerimónia muito bonita, com a presença de trezentas pessoas,
na maioria alunos e professores voluntários. A nossa Universidade conta com cerca de cento e
oitenta alunos neste último trimestre, com trinta e seis professores voluntários e quarenta e
seis disciplinas ministradas. Como sabem, inscrevemos (?) a possibilidade de abrir o polo da
Universidade Sénior em Queijas, no próximo ano letivo, e já estamos a trabalhar nesse
sentido, para abrir com algumas disciplinas já em Queijas, desde que haja interesse por parte
dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------- No fim-de-semana passado realizámos, em conjunto com uma série de associações da
União de Freguesias, a chamada sardinhada dos Santos Populares que já vai no seu terceiro
evento, que é patrocinada pelo Municipio de Oeiras, sob a organização das Juntas de
Freguesia do Concelho. No nosso caso, entendemos que uma sardinhada era pouco para
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servir toda a população da União de Freguesias e tentámos fazer o efeito da multiplicação e
fizemos cinco arraiais de Santos Populares. Uma, no fim-de-semana de quinze de junho, na
Paróquia de Carnaxide, no sábado dia catorze, na Paróquia da Outurela, na Associação
Dezoito de maio, outra no Bairro Luta Pela Casa e outra, sob a organização direta da Junta de
Freguesia e com o apoio do Agrupamento de Escuteiros 774, em Queijas, no Largo do
Mercado, sendo este e o da LUPECA os maiores arraiais realizados, em que juntaram
centenas de pessoas em convívio pleno. Este ano, aqui em Queijas, contou com passeios a
cavalo, animais de quinta, artesãos, um concerto com uma banda pop de música popular. Na
LUPECA também houve o famoso baile popular. Acho que estamos de parabéns mas,
principalmente, estão os cidadãos que procuram os eventos que a Junta de Freguesia faz, e já
são muitos, que ocupam quer o Executivo, quer os seus trabalhadores porque, como sabem,
o mapa de pessoal não tem quadros técnicos nem tem trabalhadores a mais, portanto, tem
que ser com o profissionalismo de todos eles que as coisas se desenvolvem quer na
montagem do palco, quer na ajuda dos Senhores Vogais noutras matérias, quer do próprio
Presidente da Junta, em que o desenvolvimento dos eventos acontece. --------------------------- No próximo sábado, a Junta de Freguesia apoia mais um evento, mas no fundo é quase
uma parceria, que é o segundo aniversário Festival Motard dos Lobos de Carnaxide, junto ao
Santuário da Rocha. É um evento que, no ano passado, decorreu entre as quinze horas e a
meia-noite. Muito bem organizado, boa participação, com grupos de fora de Lisboa, tudo
ordeiro e sem problemas, a própria Policia esteve presente no recinto em parceria e não como
vigilância e espero que este ano volte a acontecer da mesma forma, dado que é um recinto
que se propicia muito e que acaba por fazer valer a nossa intenção que é revitalizar as festas
de Nossa Senhora da Rocha e que a Irmandade este ano deixou de fazer e que, para isso,
pediu ajuda à Junta de Freguesia para que no próximo ano possamos começar do ano zero e
voltar a iniciar e a tentar que as Festas de Nossa Senhora da Rocha voltem a ser como eram
antigamente. Não acreditamos que no primeiro ano isso aconteça mas, com a nossa
experiência, com a nossa vontade e os nossos meios, iremos tentar que isso aconteça.
Também este ano, a nível de eventos, pretendemos revitalizar as Festas das Luz, em Linda-aPastora. É apenas um dia, uma missa, uma procissão e um pequeno arraial, com musica ao
vivo, que faça recordar às pessoas que ali vivem, mesmo aos mais seniores, os tempos
áureos em que Linda-a-Pastora, como núcleo antigo, tinha uma importância nesta região.
Iremos contar com a Associação dos Bombeiros de Linda-a-Pastora, os Escuteiros e a própria
Paróquia, que irão fazer uma parceria connosco de forma a dinamizar esse dia que se tornará
num dia importante.
--- Amanhã temos mais um baile sénior, desta vez no Mercado de Carnaxide, numa tentativa,
também, de dinamizar o Mercado. Estão convidados todos os seniores, quer de Queijas, quer
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de Carnaxide, a participar num baile sénior com animação musical ao vivo em que, entre as
quinze horas e as dezassete horas e trinta minutos, os nossos seniores irão ter um convívio
que é muito apreciado pela população sénior. ------------------------------------------------------- Queria informar da anulação dos dois lugares de estacionamento aqui em frente à Junta,
que da maneira como estão localizados não servem a Junta nem servem os munícipes, e
colocá-los em frente à porta principal da Junta, que faz mais sentido, libertando esses lugares
quer para os munícipes, quer para o comércio local, numa artéria até mais procurada do que
a Rua Soares dos Passos, que é uma rua sem saída. ----------------------------------------------

--- Pelo Senhor Vogal António Rocha foi dito o seguinte: ------------------------------------------- No próximo fim-de-semana iremos ter mais uma feira do artesanato, a última antes das
férias, e, como sempre, os lugares foram todos ocupados no primeiro dia das inscrições. -----

--- Pelo Senhor Vogal José Rodrigues foi dito o seguinte: ------------------------------------------- A Rua João Bosco, que estava a ser reclamado o seu arranjo, bem como a marcação de
estacionamento conforme foi feito na Rua Francisco de Assis, que é uma rua que foi toda
reconstruída há cerca de dois anos, e a Rua João Bosco, que pertence à macha A, do Bairro
Cheuni. Foi feito o pedido à Câmara Municipal de Oeiras para proceda às obras na rua e
recebemos informação esta semana que se vai proceder ao alcatroamento da rua e, com
certeza, vai ser feita a marcação do estacionamento. Feito este trabalho, ficamos com aquela
zona toda com o problema resolvido. ---------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi ainda dito o seguinte: ------------------------------------------------ É uma informação importante, nomeadamente, porque é uma rua bastante comprida e é
uma rua residencial e,

com certeza, os munícipes irão ficar mais bem servidos,

principalmente porque estava a precisar até de repintura de sinalização horizontal e, com o
asfaltamento,

acaba

por

vir

logo

de

seguida

a

repintura

da

sinalização

que,

independentemente do asfaltamento, já o iriamos fazer. -----------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia dois e seis de junho de dois mil e catorze, conta ao
nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 46.239,20 € (quarenta e seis mil
duzentos e trinta e nove euros e vinte cêntimos); em caixa 3.295,79 € (três mil duzentos e
noventa e cinco euros e setenta e nove cêntimos), sendo o total das disponibilidades de
49.534,99 € (quarenta e nove mil quinhentos e trinta e quatro euros e noventa e nove
cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 61.298,36 €
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(sessenta e um mil duzentos e noventa e oito euros e trinta e seis cêntimos); despesas
efetuadas e liquidadas num valor total de 9.029,64 € (nove mil vinte e nove euros e sessenta
e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------

Ponto - Três - Apreciação da Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia relativa
às atividades desenvolvidas nos meses de Março e Abril de 2014 ---------------------------------- Mais uma vez prima pela informação, com todos os mapas que nos habituámos a elaborar,
com a quantificação, quer dos atendimentos, quer a procura em horário pós-laboral que
demonstra já, nestes dois meses, aquilo que nós viríamos alvitrando antecipadamente que
era, pelo fato de as Juntas de Freguesia deixarem de vender senhas de refeição e
prolongamento, que o número de atendimentos em pós-laboral, no caso da sede, iria
diminuir. Verifica-se que o número de atendimentos diminui o que nos faz ter de tomar uma
decisão a partir de setembro e reformular os horários dado que, dispomos em noventa por
cento, de serviços online e qualquer cidadão pode solicitar os serviços online sem ter que ir à
Junta. Numa primeira fase, não iremos logo reformular o horário, iremos manter um dos dias
em

pós-laboral

pelo

aconselhamento

jurídico

à

população.

Por

curiosidade,

somos

atualmente, na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, vinte e nove mil oitocentos e
dezanove eleitores e quarenta mil habitantes e este desfasamento tem a ver com o fato de
Queijas tinha uma diferença de cinco mil, Carnaxide tinha uma diferença apenas de três mil,
mas se fizermos a análise das crianças e dos jovens, se calhar ainda há uma diferença de
cerca de dois mil cidadãos que estão recenseados noutro lado. Para nós, o recenseamento
sempre foi uma preocupação. Em novembro de dois mil e cinco eram dezasseis mil
setecentos e quarenta e oito eleitores e fechámos a extinta Freguesia de Carnaxide com vinte
e um mil eleitores. Não houve mais construção, tirando a Vila Utopia, um prédio na Rua
Amélia Rey Colaço e o Condomínio da Vila, a construção não aumentou significativamente. Foi
a base da sensibilização, de porta à porta, online, que era importante para uma Freguesia ter
a sua população atualizada, porque isso reverte nas transferências do Estado. Neste
momento, se tivéssemos os trinta mil seria diferente. Já foi aprovado pela ARS e está em fase
de ultimação o protocolo entre a Câmara e o Ministério da Saúde para darem início ao
lançamento da obra do Centro de Saúde de Carnaxide. Todo o trabalho que é feito pelo
Gabinete de Apoio Social de Carnaxide e Queijas que é enorme, é um trabalho excecional dos
nossos Técnicos, com muitas atividades, eventos, atendimentos, parcerias que temos com
diversas instituições que permitem acudir em primeira hora, diversas situações de
emergência, onde é preciso atuar com rapidez e celeridade, seja o Rotary Clube de
Carnaxide, seja a Rainbow, a Academia do Bacalhau, o fundo de bens doados, os excedentes
do Pingo Doce, a Prolente, a Farmácia Central, tantos mecenas que gostam de ajudar, quer
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através do Banco Alimentar, a União de Freguesias tem o Plano Alimentar da União Europeia
que se candidatou este ano para mais famílias, para cerca de oitenta famílias para colmatar a
diferença entre o apoio que os bancos alimentares fazem e aqueles que ainda não têm apoio.
Temos três cantinas sociais, uma da Fundação Auchan, outra na Apoio em Outurela e, outra
mais pequena, também em Carnaxide. Também o trabalho social que a Paróquia de Queijas
faz, com a entrega de alimentos, todas as semanas, dos excedentes do Pingo Doce. Há muita
pobreza envergonhada, infelizmente, e, apesar de sermos um Concelho “rico”, há pessoas
que têm necessidades e têm de ser apoiadas. Comemorámos o Dia Internacional da Mulher,
em parceria com a Associação Desportiva de Queijas. Manutenção diária do espaço público,
quer em Queijas, quer em Carnaxide. A atualização permanente dos quadros/horário dos
abrigos de passageiros. É muito esforço, dedicação, muitas horas de trabalho. A iluminação
pública, a toponímica que tem sido reformulada com novos painéis toponímicos. A questão
dos mercados, desde fevereiro que entendemos fazer uma feira em Carnaxide e uma em
Queijas, uma no primeiro sábado, outra no último fim-de-semana e que a de Queijas está
sempre esgotada, é um sucesso garantido, há muita procura. A questão da manutenção do
Cemitério, das melhorias que temos feito. Agradeço a todos os Vogais que possibilitaram
fazer esta informação escrita. -----------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 77/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 160/2014, relativamente ao pedido do Sr. António Luís
Galvão Alcobia e sua esposa, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 16 D do
Ossário N.º 5. ---------------------------------------------------------------------------------------No referido compartimento, encontrava-se inumado o corpo da Senhora Argentina da Cruz
Oliveira desde o dia 13 de Fevereiro de 1973 em regime de aluguer. ---------------------------Neste sentido e após diversas diligências efetuadas para a regularização dos pagamentos em
atraso (de 2000 a 2013), 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.º01/2014, fazendo público “…que no dia 03 de Janeiro de 2014 foi declarada a prescrição
do direito de aluguer do Compartimento N.º 16 D do Ossário N.º 5, 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, as ossadas da Senhora Argentina da Cruz Oliveira foram depositadas na
casa dos ossários, ficando o referido compartimento vago para uma nova inumação. ----------
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Com efeito, as ossadas da Senhora Eva maria da Silva Galvão Alcobia que se encontram na
sepultura temporária n.º 229 do talhão n.º 3, será exumada no mês de Setembro de 2013 e
as ossadas do Sr. José Luís Tavares Alcobia que se encontra no Cemitério Municipal de
Oeiras, será exumado no mês de Junho do ano corrente e que será trasladado para o
compartimento supramencionado, pais do requerente acima referido. --------------------------Neste contexto, proponho: ----------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 16 D do ossário n.º 5 a
título perpétuo, ao Sr. António Luís Galvão Alcobia, portador do Cartão de Cidadão n.º
05395555 e sua esposa, Teresa Maria Barata Folgado Alcobia, portadora do Cartão de
Cidadão N.º 06231884. -----------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 78/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 226/2014, relativamente ao pedido da Sra. Alexandra Sofia
Dias Matos Jorge Navalho, seu companheiro e filho, para concessão a título perpétuo do
terreno que constitui a Sepultura N.º 70 do Talhão N.º 14. --------------------------------------Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo do Senhor António Jorge de Oliveira
desde o dia 06 de Março de 1996, tendo o mesmo sido exumado a 12 de Setembro de 2002 e
trasladado a pedido da família para o Cemitério da Figueira da Foz (13/09/2002) ficando a
referida Sepultura vaga para uma nova Inumação. ----------------------------------------------No dia 13 de Setembro de 2002, foi inumado o Sr. Nuno Miguel Dias de Matos Navalho na
sepultura n.º 70 do talhão n.º 14, irmão da requerente acima referida. ------------------------Neste contexto, proponho: ----------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 70 do talhão n.º 14 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Sra. Alexandra Sofia Dias Matos
Jorge Navalho, portadora do Cartão de Cidadão N.º 10765491, seu companheiro João Pedro
Barreiro do Rosário, portador do Cartão de Cidadão N.º 08535296 e seu filho, Diogo Matos do
Rosário, portador do Cartão de Cidadão N.º 15888358. -----------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 79/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura e o desporto assume na sociedade atual e tendo
como objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual dos nossos
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munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2014 desta Junta de Freguesia preveem,
através do apoio a ações de índole cultural e desportivo, 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 ao Grupo Musical 1º de Dezembro no
valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às atividades culturais, recreativas e
desportivas 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 80/2014 ------------------------------------------------------ Como sabem, estamos numa nova União de Freguesias e, dado que a Assembleia de
Freguesia aprovou que pretendia comemorar o Dia da Freguesia, seria de todo importante
aprovar um regulamento de medalhas de honra, mérito e bons serviços, condecorações a
cidadãos, entidades e aos trabalhadores da Freguesia que se tenham distinguido por serviços
prestados à comunidade. ------------------------------------------------------------------------------ O regulamento que vos apresento, que os Senhores Vogais já tiveram oportunidade de
analisar, tem três componentes. O capítulo segundo em que é a medalha de honra da União
das Freguesias, que se destina a homenagear pessoas individuais ou coletivas pelos seus
excecionais serviços, que alcancem mérito extraordinário. A concessão da medalha de honra
é atribuída por deliberação da Assembleia de Freguesia, aprovado por maioria absoluta dos
seus membros em efetividade, sob proposta da Junta de Freguesia e proposta da Assembleia
de Freguesia, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efetividade nos seguintes
termos: a) A concessão destas medalhas é apenas atribuída no máximo a duas pessoas
coletivas ou individuais, em cada ano civil, cabendo aos dois órgãos, apresentar, cada um, a
sua proposta, na reunião de Assembleia de Freguesia, no mês de setembro, para análise e
votação. A proposta deverá ser acompanhada de nota biográfica dos candidatos a
homenagear. No capítulo terceiro, a medalha de mérito visa distinguir as pessoas coletivas ou
singulares

que

se

evidenciem

pelo

seu

significativo

contributo

que

justifique

este

reconhecimento. A medalha de mérito compreende os graus ouro, prata e cobre, dependendo
a concessão de cada uma delas do valor e projeção do ato praticado. A concessão da medalha
de mérito depende de deliberação tomada em reunião de Assembleia de Freguesia por
maioria absoluta dos seus membros, nos seguintes termos: não é proposta pela Junta, é
aprovada pela Assembleia por maioria absoluta. As propostas de concessão destas medalhas
cabem a cada bancada representada na Assembleia de Freguesia. Cada bancada pode
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apresentar, por cada ano civil, uma proposta com dois nomes, pessoa coletiva ou individual,
em reunião de Assembleia de Freguesia do mês de setembro para análise e votação. A
medalha de bons serviços é da competência da Junta de Freguesia e visa distinguir
trabalhadores do mapa de pessoal, em funções públicas por tempo indeterminado, que se
evidenciem pelo seu significativo contributo dado no âmbito das suas funções nesta Autarquia
ou outros contributos de notável importância que justifiquem reconhecimento. A medalha dos
bons serviços compreende os graus ouro, prata e cobre. A concessão de medalha de bons
serviços depende de deliberação tomada em reunião de Junta de Freguesia aprovada por
maioria dos seus membros, nos seguintes termos: As propostas de concessão destas
medalhas cabem a qualquer membro do Executivo da Junta. As medalhas de bronze, de
mérito e de bons serviços serão atribuídas em simultâneo em cerimónia solene a realizar,
preferencialmente, em comemorações alusivas à União das Freguesias. As medalhas
atribuídas aos ex-autarcas da União das Freguesias devem ser entregues em cerimónia
solene. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio aprovou o regime jurídico da reorganização administrativa
territorial autárquica. A Assembleia da República decretou, nos termos da alínea c) do artigo
161.º da Constituição, o seguinte: “…CAPÍTULO I - Disposições gerais - Artigo 1.º - Objeto: 1
— A presente lei estabelece os objetivos, os princípios e os parâmetros da reorganização
administrativa territorial autárquica e define e enquadra os termos da participação das
autarquias locais na concretização desse processo. 2 — A presente lei consagra a
obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias e regula e
incentiva a reorganização administrativa do território dos municípios...” -----------------------As Freguesias de Carnaxide e Queijas assistiram a diversas transformações da sua área
geográfica ao longo dos séculos, conforme os anais da História comprovam. Relembrar a
História de Portugal é relembrar Carnaxide e Queijas pelo seu passado, presente e futuro. ---Até 1993 Carnaxide foi considerada a maior Freguesia da Europa com cerca de 80.000
habitantes, abarcava as atuais e ainda Freguesias de Carnaxide, Linda-a-Velha, Queijas,
Algés e Cruz Quebrada. A partir da Freguesia de Carnaxide nasceram em 1993 quatro novas
Freguesias: Queijas, Linda-a-Velha, Algés e Cruz Quebrada. ------------------------------------A Assembleia da República, no uso da competência conferida pela alínea n) do art.º 167 da
Constituição da República Portuguesa, em reunião plenária de 27 de Maio de 1993, criou as
Freguesias de Carnaxide e Queijas, no Concelho de Oeiras, mediante a aprovação da DecretoLei n.º 17 – F/93, publicada no Diário da República, I série A, n.º 135 – 2ª série, de 11 de
Junho de 1993. -------------------------------------------------------------------------------------No ano de 2014 a Freguesia de Carnaxide e Queijas conheceram um novo paradigma dos
seus limites territoriais com a supra Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio. ----------------------------
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No dia 28 de Janeiro foi aprovada pela Assembleia da República a Lei nº 11-A/2013 que
aprovou a Reorganização administrativa do território das Freguesias. A partir das últimas
eleições Autárquicas de 2013, a Freguesia de Carnaxide e a Freguesia de Queijas uniram-se,
denominando-se a partir de dia 29 de Setembro de 2014 “União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas”. ------------------------------------------------------------------------------------------Nesta conformidade foram inúmeros os Cidadãos e as Entidades que ao longo dos Séculos
serviram este território. Terra de Monarcas, Escritores, Estadistas, também foi e é terra de
gente com Honra e Mérito e que nunca viu reconhecido pela sua Freguesia o serviço público
prestado ou os seus excecionais serviços, contributos para com a comunidade ou atos
praticados, que são dignos de mérito extraordinário que se tenham evidenciado pelo seu
significativo contributo no campo Social, Cultural, Económico, Humanitário, Desportivo ou
outros

de

notável

importância

que

justifiquem

este

reconhecimento.

Também

os

trabalhadores da União de Freguesias, em funções públicas por tempo indeterminado devem
ter a oportunidade de ver reconhecido o seu mérito por bons serviços prestados à Autarquia.
Dada a ausência de Regulamento que permita condecorar as Entidades, Cidadãos ou
trabalhadores desta União de Freguesias pelos fundamentos já enunciados, interessa num
inicio de ciclo que é este, permitir homenageá-los, com Honra, Mérito ou Bons Serviços, que
pelo desempenho das suas funções ao serviço das extintas Freguesias de Carnaxide e Queijas
e/ou agora à União de Freguesias de Carnaxide e Queijas. --------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. A aprovação do Regulamento de Medalhas da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas – Honra, Mérito e Bons Serviços - Condecorações. ------------------------------2. A presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------3. O envio à Assembleia de Freguesia para aprovação do Regulamento de Medalhas da
Freguesia de Carnaxide – Honra, Mérito e Bons Serviços - Condecorações, conforme
disposto na alínea h) do ponto 1 do art.º 16º da Lei Nº 75/2013 de 12 de Setembro. ---- 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 22h25m.
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O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Vogal

______________________________
(José Pereira Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)
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