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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 17 DE JULHO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 15 --------------------------------------Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, 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
Vogal António Rocha e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. A Senhora Vogal Rosa Lopes
Costa encontra-se ausente por motivo de férias, o Senhor Vogal José Pereira Rodrigues
encontra-se ausente por motivo de férias e o Senhor Tesoureiro Luís Manuel Figueiredo Lopes
por motivos profissionais tendo sido as suas ausências justificadas. O Senhor Presidente da
Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima quinta 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 - 3º Relatório Bimensal de Maio e Junho de 2014 da Delegação de Competências da Junta
de Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 88/2014 – Aprovação de Medida contrato de emprego de
Inserção - Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração (assistente
operacional); -----------------------------------------------------------------------------------------
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2 – Proposta de Deliberação N.º 89/2014 – Procedimento por ajuste direto com consulta a
uma entidade para aquisição de serviços de comunicações móveis para a Junta de Freguesia
– abertura de procedimento; -----------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 90/2014 - Atribuição de subsídio à Associação dos Amigos de
Santa Cruz; -----------------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 91/2014 – Proposta de requalificação do EJR Alto dos
Barronhos, em Carnaxide – Pedido de Parecer; ----------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Em Queijas, foi procedida à conclusão da desmatação da estrada Militar, faltando agora o
terreno junto à Fábrica dos Parafusos. No Bairro dos Bombeiros, as beiradas das Ruas da
Belavista, Júlio Dantas, Gaspar Correia, João Itiperano Duarte, Angra do Heroísmo, Cesário
Verde, Almada Negreiros, Carlos Santos, Diana Spencer estão agora em perfeito estado de
limpeza e deservagem.

Nas Ruas António Sardinha, António Saraiva de Morais, Carlos

Santos, Gaspar Correia e Júlio Dantas, os passeios que estavam cobertos de ervas estão
quase limpos. No bairro dos poetas, nas Ruas Augusto Gil, Correia Garção, Augusto Machado,
Nicolau Tolentino e Camilo Pessanha, já foi feita a deservagem. Para que as desmatações
fiquem completas falta o antigo bairro dos pombais, terrenos da antiga fábrica dos parafusos,
o célebre parque urbano de Queijas, em termos de poda de árvores, e um terreno que fica
anexo à Rua Gil Vicente. Esta informação foi prestada pelo Senhor Vogal José Rodrigues que
me foi prestada por email. ---------------------------------------------------------------------------- No que diz respeito a Carnaxide, está em fase de requalificação de betuminoso o
entroncamento da Rua João Pedro de Andrade com a Estrada da Outurela, o entroncamento
da Estrada de São Marçal com a Estrada da Portela, prevendo-se mais algumas
repavimentações, recordando, ainda, na semana passada, uma ambição dos moradores da
zona, que é a Rua Casais Monteiro, na zona do Colégio Monte Flor. ------------------------------- A Junta de Freguesia procedeu ao rebaixamento de diversos lancis em passadeira, para
cidadãos com mobilidade reduzida, nomeadamente na zona de Outurela e junto ao Bairro
Dezoito de Maio. Também foram feitos, em Queijas, dois rebaixamentos na Rua Duque de
Terceira e este rebaixamento de lancis em passadeira, que é uma das ações que esta Junta
de Freguesia privilegia e gosta deste tipo de trabalho, que permite aos cidadãos mais seniores
e a quem tem mobilidade reduzida por incapacidade poder ter acessibilidades em condições.
Vamos, em breve, “atacar” a zona de Linda-a-Pastora. --------------------------------------------- Estamos a preparar o programa das festas de Queijas, designado, por esta Junta de
Freguesia, por “Queijas Faz Festas”, em honra de São Miguel. O pré-programa já está,
praticamente, concluído e estamos a desenvolver a parte criativa, nomeadamente, o cartaz e
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o programa. Também estamos já a preparar o programa das Festas de Carnaxide “Carnaxide
Faz Festas”. As primeiras decorrerão entre dia vinte e quatro e vinte e oito de setembro e as
segundas decorrerão na segunda semana de outubro, ou seja, dias dois, três e quatro e dias
dez, onze e doze, sendo que a feira será de dois a doze. Mesmo numa altura em que a
maioria dos portugueses se encontra de férias, nós continuamos a produzir trabalho
destinado aos nossos munícipes. --------------------------------------------------------------------- Este fim-de-semana temos, sábado, a Mostra de Produtos Regionais do Portugal Interior,
é a primeira feira deste género, quer em Carnaxide, quer na União das Freguesias, em que
tivemos uma oferta de uma associação de desenvolvimento do nordeste da Beira, designada
por Raia Histórica, em que pretende divulgar grande parte dos produtos e iguarias,
representando os Concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Trancoso e vão,
entre as onze e as vinte horas, com organização e promoção da Junta, através de vinte
produtores, divulgar e dar a provar vinhos, azeite, mel, frutos secos e outras iguarias. Vai
decorrer no Centro Civico de Carnaxide e será, também, acompanhado por um grupo de
concertinas que vêm de propósito desta zona do País, nomeadamente, de Reboleiro,
Trancoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Dias dezanove e vinte de julho, sábado e domingo, vamos promover, pela segunda vez,
uma recolha de produtos alimentares e de higiene, substituindo-nos assim aos tradicionais
bancos alimentares, através da nossa Loja Social e do grupo de voluntários, criado pela Junta
de Freguesia de Carnaxide em janeiro de dois mil e onze, agora União das Freguesias, e, com
os bancos alimentares das Vicentinas, Projeto família Global e Associação das Mulheres
Angolas, o Executivo da Junta, no hipermercado Jumbo, através de uma parceria com a
Fundação Auchan, que nos permite, periodicamente, proceder a esta campanha de recolha de
bens alimentares e com os nossos Assistentes Sociais, entre as dez e as dezoito horas,
iremos recolher todos os produtos alimentares que os nossos munícipes e os clientes do
supermercado queiram doar, para depois fazerem parte de cabazes e serem entregues aos
utentes dos bancos alimentares devidamente registados, destas três associações. Os
produtos serão imediatamente separados na proporção das famílias a apoiar por cada banco,
sendo que, na totalidade, são seiscentas e cinquenta e serão logo entregues às respetivas
associações que levarão para os seus armazéns após o inventário que fazemos sempre do
número de quilos por produto e na sua totalidade. Quero, em primeiro lugar, agradecer à
Fundação Auchan e ao nosso Gabinete de Ação Social de Carnaxide e Queijas que dispõe do
seu tempo ao fim-de-semana para depois poder ajudar as nossas famílias. ----------------------- Quero dar conta da visita da Senhora Vereadora Madalena Castro à União das Freguesias,
nomeadamente, a Carnaxide e Queijas, para alguns pontos que eu sinalizei como importantes
para resolução. Nomeadamente e excetuando os assunto relacionados com o trânsito,
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atendendo que os técnicos de trânsito responsáveis do Municipio estavam de férias, tratámos
da circulação viária na Rua Tiago de Almeida, nomeadamente, devido à falta de sinalização,
tendo esta Junta proposto a solução. Visitámos o parque infantil do Alto dos Barronhos,
visitámos o terreno e foi-nos mostrado o projeto, que já está em concurso, para o Centro de
Saúde de Carnaxide. Neste caso, a reunião visou a minha apreciação, enquanto Presidente da
Junta, no que diz respeito à requalificação dos arranjos exteriores. A primeira fase do projeto
irá incidir só na zona do Quintal Desportivo, ou seja, cerca de um terço da área total e, logo
nesta zona, serão feitos arranjos exteriores que são compostos por uma barreira de árvores
tradicionais que permita fazer uma cortina de ensombramento e de corte visual em relação à
restante área e manter uma zona informal de polidesportivo mas com uma dinâmica mais
moderna, fazendo lembrar um polidesportivo típico dos Estados Unidos da América, em que
está vocacionado mais para o basquete, com duas tabelas, mas que possibilite aos moradores
daquela zona ter um recinto desportivo. Na segunda fase, teremos áreas de lazer, também
áreas de componente desportiva e de infância. A Junta, o que pretende para ali, são áreas de
lazer, área verde e um parque infantil. Fomos, ainda, visitar um projeto dos moradores da
Rua Manuel Teixeira Gomes, que pretendiam a requalificação de um talude, foi requalificado e
é mais uma ação, em tão pouco tempo, que foi desenvolvida e que era uma ação que esta
Junta exigia ao Municipio há algum tempo. Fomos à regueira de Queijas ver a questão do
curso da água e das queixas que existem de alguns maus cheiros naquela zona mas que,
embora eu já tivesse visitado o local várias vezes, surgiu a ideia por um morador que nos
acompanhou, de que algumas casas antigas terem fossas séticas e estarem a descarregar
diretamente na regueira. Vai ser um problema muito maior porque as pessoas vão ter que ser
notificadas. Primeiro vamos ver a rede de toda aquela zona e depois tentar detetar quem tem
fossas, notificar as pessoas, depois deve ter de ir a fiscalização verificar em que estado é que
está a situação e se é daí. Deve ser porque toda a zona está devidamente entubada, está
ligada. Fomos visitar, ainda, alguns arruamentos que tiveram beneficiação em termos de
novo pavimento de betuminoso e que a Junta de Freguesia agradece, porque eram ruas que a
extinta Junta de Freguesia de Queijas já tinha sinalizado e aguardava que fosse executado e
que finalmente foram executados. -------------------------------------------------------------------- Como sabem, toda a zona do Caminho d’El Rei, é uma zona designada de génese ilegal,
não pode ter as infraestruturas normais que, normalmente, qualquer zona urbana tem por
obrigação, competência do Municipio. Encontra-se em revisão o PDM, e o novo PDM vai
permitir fazer planos de pormenor daquela zona. Os planos de pormenor fazem com que
todos os proprietários que tenham casas “ilegais”, de construção ilegal, possam, depois,
proceder ao seu licenciamento e vai permitir que toda aquela zona seja tratada de uma forma
igual às restantes zonas urbanas. Mas, para que esses moradores não sintam tanto essa
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diferença, a Junta de Freguesia quer a manutenção das placas toponímicas, a sinalização
vertical, a limpeza de caminhos, etc., entendeu agora, através do Senhor Vogal Rodrigues,
com desperdício de alcatrão, fazermos um tapete provisório, mas que foi bastante bem feito e
que está muito melhor que a gravilha que lá estava. Também no Caminho d’El Rei, nas
últimas semanas, foram colocados dois postes de iluminação pública, que os moradores já
reclamavam há algum tempo e está previsto um terceiro também numa zona que não estava
ainda contemplada e que é uma zona mais a baixo, em curva. ------------------------------------- No fim-de-semana de vinte e seis e vinte e sete, vão decorrer as Festas Tradicionais de
Nhu Santiagu, ou seja, as Festas de Santa Cruz, promovidas pelos nossos concidadãos de
origem cabo-verdiana e que tradicionalmente se realizam desde dois mil e sete. Têm sido um
sucesso para aquela comunidade porque é o reviver das suas tradições. ------------------------

--- Pelo Senhor Secretário foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------- Queria perguntar para quando é o recomeço da pintura de passadeiras e lugares de
estacionamento, porque o verão está a meio e a sinalização já está a entrar em desgaste. ----

--- Pelo Senhor Presidente foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------- Como sabe, nós tivemos o nosso operário especialista nessa matéria de baixa durante três
meses. Como eu vou estar a trabalhar, praticamente, o agosto todo, vai ser em agosto que
vamos fazer esse tipo de trabalho porque é precisamente o mês em que é mais fácil trabalhar
com sinalização. Já repintámos todos os gradeamentos de proteção de todas as escolas e
jardins-de-infância de Carnaxide e a segunda fase será a repintura de passadeiras em frente
às escolas e de seguida todas as que precisam de repintura mais eficaz e que estejam menos
visíveis. Entretanto algumas foram feitas por via dos concessionários que abrem o pavimento
e depois são obrigados a pintar. --------------------------------------------------------------------

--- De seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao público: --------------------------------- Pelo Senhor Carlos Sousa foi dito o seguinte: ---------------------------------------------------- Em frente ao Colégio Monte Flor existe uma passadeira sobrelevada que detém uma
percentagem elevada de condutores. Há um gradeamento de proteção, esse gradeamento
está interrompido na passadeira, não deveria estar aberto porque pode permitir que uma
criança fuja e atravesse a passadeira sozinho. Penso que se devia criar uma espécie de elo
para que, quem atravesse a passadeira, seja obrigado a contornar. -----------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi dito o seguinte: -----------------------------------------------------
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--- Estamos a falar do Colégio Monte Flor, que se encontra na zona norte de Carnaxide, na
Rua Irmã Lúcia. Quem despoletou aquela passadeira, daquela forma, e aquele gradeamento,
fui eu enquanto Presidente da Junta de Carnaxide. Porque, quando eu comecei a aperceberme das movimentações da construção, alertei o Municipio para o fato de deixarem construir
uma escola sem lomba, sem passadeira, sem gradeamento. Curiosamente, a escola abriu em
setembro e em início de agosto começo a receber emails de pais a reclamar que achavam que
ia ser perigoso, tendo informado os pais que deveriam dirigir os mesmos emails à Diretora
dono do colégio. De seguida, a Diretora do colégio entrou em contato comigo, tendo
respondido exatamente o mesmo. Que achava inconcebível como é que se constrói um
colégio, numa rua com uma circulação viária enorme e que não se tenha acautelado essa
situação. A Diretora do colégio vinha pedir à Junta para pôr o gradeamento e nós
respondemos que não para participar em projetos particulares que têm, com certeza, um alto
rendimento que lhes permite pensar no assunto e integrar no seu próprio projeto. Entretanto,
ainda com o Dr. Isaltino, falei com ele e disse-lhe o que se passava e ele disse-me para ir ver
a situação. O fato é que, houve uma reunião de urgência do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística que intimou o colégio a fazer o que lá está. Conclusão, em princípio, se o
gradeamento termina permitindo a passagem na passadeira é precisamente porque, se
tivesse a tapar, ninguém conseguia passar. O que ficaria mais bem feito era o gradeamento
estar desencontrado. --------------------------------------------------------------------------------

--- Queria pedir opinião aos Senhores Vogais de Queijas, sobre a alteração de sentido de
trânsito e circulação na Rua Padre Américo e Padre Francisco Ferreira, em Queijas. -----------De seguida, o Senhor Presidente passou a ler um oficio camarário dirigido a esta Junta de
Freguesia e assinado pela Vereadora Madalena castro: “Na sequência de vários pedidos e
insistências enviadas a esta Autarquia por vários munícipes solicitando alteração dos sentidos
de circulação, nas referidas ruas, por forma de proceder à entrada e saída da garagem em
condições de segurança, foi elaborado um estudo de alteração dos sentidos de circulação nas
ruas supra referidas.” -------------------------------------------------------------------------------A Rua D. Miguel continuaria com dois sentidos e a Rua Francisco Figueira ficaria com o
sentido ascendente e a Rua Padre Américo ficaria com o sentido descendente, para promover
a rotatividade. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia sete e onze de julho de dois mil e catorze, conta ao
nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 10.264,47 € (dez mil duzentos e
sessenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos); em caixa 418,89 € (quatrocentos e
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dezoito euros e oitenta e nove cêntimos), sendo o total das disponibilidades de 10.683,36 €
(dez mil seiscentos e oitenta e três euros e trinta e seis cêntimos) a transitar para a semana
seguinte. Receitas entradas perfazem 64.379,13 € (sessenta e quatro mil trezentos e setenta
e nove euros e treze cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de
10.932,53 € (dez mil novecentos e trinta e dois euros e cinquenta e três cêntimos). -----------

Ponto - Três - 3º Relatório Bimensal de Maio e Junho de 2014 da Delegação de
Competências da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------ Desenvolvemos inúmeras ações de manutenção do espaço público, com muitas dezenas
de fotografias, do antes e do depois, destacando a repintura da escadaria de acesso da
Estrada da Outurela à Rua da Garagem, que foi importante dado que estava bastante
grafitada e com mau aspeto e também procedemos à limpeza das laterais, a limpeza dos
beirais da Estrada Nacional 117, na malha envolvente á Quinta da Gandarela e na própria
Quinta da Gandarela, o asfaltamento de diversos locais da Quinta da Gandarela, dezenas de
passeios em Queijas e Carnaxide, pilaretes, sinalização vertical, guardas, vedações de áreas
verdes, a manutenção do Centro Civico que é permanente, quer com lavagens, quer com
reparações de escadas, gradeamentos, toda a guarda envolvente do Centro Civico nunca
tinha sido pintada desde a inauguração, também as escadas de acesso à zona dos bancos,
muros de escolas, em Queijas, Linda-a-Pastora, Outurela, Portela, São Marçal. Temos que
estar muito orgulhosos do trabalho que os nossos operários fazem, sob a nossa coordenação,
e que, comparando com outras zonas do País, em que se vêm inúmeros buracos na calçada,
etc., e nós aqui, qualquer buraco que vemos tentamos reparar imediatamente. Também é
importante a manutenção de bancos de lazer, temos muitos bancos e mesas de jogo,
manutenção, também, dos edifícios da Junta de Freguesia. --------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 88/2014 ------------------------------------------------------ Com a assunção dos mercados municipais, pelas extintas Freguesias de Carnaxide e
Queijas, todos os trabalhadores nessas áreas, são agora da responsabilidade da Junta de
Freguesia e temos, anualmente, colaboradores que, através dos protocolos que temos com o
IEFP, são substituídos. ------------------------------------------------------------------------------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 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
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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 086 CEI/14 (Medida Contrato Emprego-Inserção – Beneficiários
do Subsídio de Desemprego), para funções de serviços gerais atrás descritas –
assistente operacional (Mercados e Feiras), no valor 83,84 €/mês, acrescido do
valor de subsídio de refeição atribuído à função pública e transporte ao Sr. José
Gonçalves Oliveira. -------------------------------------------------------------------

2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 89/2014 ---------------------------------------------------A reorganização administrativa do território das Freguesias, aprovada pela Assembleia da
República (Lei nº 56/2012, de 8 de Novembro e Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro), alterou
significativamente o mapa de Freguesias de Portugal Continental. ------------------------------As Freguesias de Carnaxide e Queijas passaram a ter a designação de "União das Freguesias
de Carnaxide e de Queijas" com um território único, com a Junta de Freguesia na sede na
Freguesia de Carnaxide no Centro Cívico de Carnaxide e uma delegação no atual edifício da
Junta de Freguesia de Queijas. --------------------------------------------------------------------Após o ato eleitoral decorrido no dia 29 de Setembro de 2013, os novos órgãos Autárquicos
foram instalados e tomaram posse no passado dia 27 de Outubro de 2013. -------------------Em Dezembro de 2013 foi solicitado à Vodafone que as contas das comunicações móveis das
Freguesias extintas fossem agregadas, com o pacote existente de 2200 minutos em
Carnaxide e 2000 minutos em Queijas. Com a união das contas o pacote ficou com 4200
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Atualmente por força da deliberação n.º 05/2012, aprovada pela extinta Junta de Freguesia
de Carnaxide em 26 de Janeiro de 2012, o contrato de aquisição de serviços n.º 01/2012,
assinado a 27 de Janeiro com renovação automática, encontra-se em vigor e foi conseguido
junto da Vodafone conforme referido anteriormente a União das contas das extintas
freguesias, as contas n.º 308276616 e n.º 307166488 respetivamente. No entanto, a conta
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da extinta freguesia de Queijas encontra-se fidelizada até 30 de Novembro de 2015 e em
alguns cartões até 30 de Abril de 2016. -----------------------------------------------------------Embora a conta da extinta Freguesia de Carnaxide esteja livre de qualquer fidelização, a atual
da Vodafone da União não pode ser ampliada na sua totalidade, apenas por nova consulta ao
Mercado com o mesmo operador, sem penalização, por força do contrato existente entre a
extinta Freguesia de Queijas e a Vodafone, com fidelização até Abril de 2016. ----------------Para a prossecução das atribuições que estão cometidas a esta Junta de Freguesia, e na
perspetiva de maior racionalização e diminuição de custos no âmbito das comunicações
móveis, cumpre analisar a possibilidade de uma eventual nova consulta nos termos que se
seguem: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Do enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------A análise do caso em apreço será feita atendendo ao disposto no Código dos Contratos
Públicos (doravante “CCP”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. -------2. Da escolha do procedimento para aquisição de serviços: -----------------------------Nos termos do artigo 18.º do CCP, a escolha do procedimento a adotar condiciona o valor do
contrato a celebrar. ---------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 112.º do CCP, o ajuste direto é o procedimento em que a entidade
adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar
proposta, podendo com elas negociar aspetos da execução do contrato a celebrar. -----------Assim, resulta do disposto no artigo 112.º do CCP que a regra geral é o convite a uma única
entidade, podendo a entidade adjudicante, caso assim o entenda, convidar mais entidades. -A escolha das entidades convidadas a apresentar proposta no procedimento de ajuste direto
cabe ao órgão competente para a decisão a contratar, que no caso em apreço, é a Junta de
Freguesia, no âmbito das competências próprias, previstas na alínea a), do artigo 34.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002. ----------------------Como reforço deste entendimento, importa atender ao preceituado no artigo 114.º, n.º 1 do
CCP, nos termos do qual a entidade adjudicante pode, sempre que o considere conveniente,
convidar a apresentar proposta a mais de uma entidade. ----------------------------------------Assim, caso se opte pelo procedimento de ajuste direto com vista à aquisição de serviços de
comunicações móveis, esta escolha só permite a celebração de contratos de valor inferior a
€75.000,00 (setenta e cinco mil euros), nos termos do artigo 20.º, n.º1, a) do CCP. ---------No entanto, estima-se que o preço base das comunicações móveis da Junta de
Freguesia rondará os € 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta euros), caso a
prestação de serviços seja adjudicada por 24 meses (€ 5.640,00/ano), 470,00 €/mês pelo
que afigura-se-nos possível recorrermos ao procedimento de ajuste direto a uma única
entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Entidade a convidar para apresentar proposta: -----------------------------------------A entidade a convidar é a seguinte: ---------------------------------------------------------------Vodafone Portugal --------------------------------------------------------------------------------Morada: Av. D. João II, lote 01.04.01 - 3º Piso Ala Norte - Parque das Nações ----------------1998-017 LISBOA -----------------------------------------------------------------------------------Tel: +351 918225696 ------------------------------------------------------------------------------Fax: +351 210951027 ------------------------------------------------------------------------------E-mail: luis.bras@corp.vodafone.pt ---------------------------------------------------------------4. Condições da prestação do serviço: -------------------------------------------------------No caso em apreço está em causa um contrato de prestação de serviços de comunicações
móveis, em concreto: -------------------------------------------------------------------------------i.

Objeto a Contratar: ------------------------------------------------------------------------

a) Assegurar as comunicações móveis para 21 utilizadores em sistema tipo business on; b) Assegurar as comunicações móveis por utilizador (com 5.000 minutos/sms Rede

VODAFONE + 2.000 minutos/sms para os Restantes Operadores Móveis e Rede Fixa). c) Assegurar o acesso a internet móvel com 200 megas por utilizador. --------------------d) Assegurar o envio de mms e comunicações internacionais. ------------------------------e) Assegurar o fornecimento de uma banda larga móvel de 4G 20,00 Mbps. --------------f) Assegurar a utilização de minutos ou pontos acumulados não consumidos em anterior

faturação; ------------------------------------------------------------------------------------g) Atribuição de valor pecuniário de subsidiação para aquisição de equipamentos. ---------

ii.

Entrega do objeto a contratar: no caso em apreço consistirá na prestação do
serviço acordado a partir da data de início do contrato; -----------------------------------

iii.

Prazo definido: Pretende-se que o contrato produza efeitos à data de 01 de Agosto
de 2014; --------------------------------------------------------------------------------------

iv.

Valor fixo estimado: € 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta euros), para 24
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------

v.

Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------

Do exposto, somos a concluir e a final propor o que se segue: ----------------------------------a) A contratação da prestação de serviços para as comunicações móveis da Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, nos termos apresentados no nº
4 da presente proposta; ------------------------------------------------------------------------b) Solicita-se ainda autorização para a contratação de serviços através do “Procedimento
por ajuste direto com consulta a uma entidade”, em cumprimento do preceituado no
artigo 35.º, n.º 2, alínea c) da LVRC e nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea a) e do
artigo 114.º do CCP; -----------------------------------------------------------------------------
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c) Finalmente submete-se a aprovação o convite a enviar à empresa “Vodafone”, que se
junta e faz parte integrante da presente proposta; -------------------------------------------d) Existe execução orçamental prevista para o presente ano económico pelo que será
cabimentado na rubrica correspondente, no orçamento de 2014, e com posterior
cabimentos nos orçamentos de 2015 e 2016. -------------------------------------------------e) Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------ A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 90/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2014 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural e 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 2014, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1 - A atribuição de uma comparticipação financeira à Associação dos Amigos de Santa Cruz,
no valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às Festas de Santa Cruz (Nhu Santiagu). 2 - Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 91/2014 ------------------------------------------------------ Logo no local disse que não concordava. Porque para mim qualquer parque infantil tem
que ter baloiço. Todas as crianças querem andar de baloiço. Não acho que o parque infantil
esteja totalmente vandalizado. Acho que precisa de algumas reparações e que não custam
vinte mil euros, custarão, na melhor das hipóteses, sete mil euros. ------------------------------- Irei acrescentar na deliberação a necessidade do Polidesportivo que também está
prometido para este local. --------------------------------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia rececionou um pedido de parecer através de ofício do Município de
Oeiras com a ref.ª DAE/DEV – SGD 15272 de 09 de Julho do corrente ano, refente ao assunto
mencionado em epígrafe (ofício em anexo e que o Senhor Presidente leu). --------------------Neste sentido, e após análise da referida proposta, esta Junta entende que o atual Parque
Infantil do Alto dos Barronhos, situado na Rua Tiago de Almeida, tem a funcionalidade para o
qual foi construído, necessitando apenas da substituição e nivelamento do pavimento de
borracha, reparação do baloiço existente, reparação da vedação e colocação de um
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“bebedouro” pelo SIMAS. Este Bairro Municipal necessita de um parque infantil tradicional,
como o existente, com escorrega, baloiços, molas e equipamentos lúdicos, não sendo
adequado o projeto apresentado pelo Município, dando esta Junta de Freguesia parecer
desfavorável ao projeto apresentado, sugerindo as reparações supramencionadas e propondo
a instalação do referido projeto para o Bairro Municipal do Páteo dos Cavaleiros onde existe
necessidade de um equipamento desta natureza. ------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: --------------------------------------------------------------------1 – Parecer desfavorável ao projeto apresentado, sugerindo as reparações supramencionadas
e propondo a instalação do referido projeto para o Bairro Municipal do Páteo dos Cavaleiros
onde existe necessidade de um equipamento desta natureza; ----------------------------------2 – O envio da presente proposta à Câmara Municipal de Oeiras; ------------------------------3 - Mais se propõe 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 22h33m.
O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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A Vogal

______________________________
(Carla Sofia Guia Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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