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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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 16 --------------------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, na sede da
Junta de Freguesia, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas, sob a
presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de Sousa de Vilhena, estando presentes, o
Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, o Senhor Tesoureiro Luís Manuel
Figueiredo Lopes, o Senhor Vogal António Rocha. A Senhora Vogal Rosa Lopes Costa, o
Senhor Vogal José Pereira Rodrigues e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto encontram-se
ausentes por motivos de férias tendo sido devidamente justificadas. O Senhor Presidente da
Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima sexta 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 92/2014 – Aquisição de Serviço de Apoio Social à população;
2 – Proposta de Deliberação N.º 93/2014 - Procedimento por ajuste direto com consulta a
uma entidade para aquisição de serviços de comunicações móveis para a Junta de Freguesia
– adjudicação de proposta; ------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 94/2014 – Alteração de sentido de circulação na Rua Padre
Américo e Padre Francisco Ferreira, em Queijas – Pedido de Parecer; ---------------------------
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4 – Proposta de Deliberação N.º 95/2014 - Aprovação do Pré-Programa das Festas em honra
do Padroeiro S. Miguel Arcanjo, em Queijas; -----------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 96/2014 – Aprovação do Pré-Programa da 9ª Edição das
Festas de Carnaxide 2014;---------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ A nossa trabalhadora do mapa de pessoal em funções públicas por tempo indeterminado
Assistente Técnica Teresa Cunha recebeu, da Caixa Geral de Aposentações, comunicação que,
a partir do final deste mês, será aposentada. Trata-se de uma trabalhadora que trabalhou
cerca de quarenta anos, dos quais eu tive o prazer de coordenar durante cerca de oito anos e
nove meses e que sempre desempenhou a sua função com todos os critérios previstos na Lei,
que são aqueles que qualquer funcionário público deve ter para com o seu colega, a sua
equipa e para com o seu dirigente máximo, lealdade, zelo, assiduidade, pontualidade e todos
os demais requisitos que faz com que a Senhora Teresa Cunha tenha sido uma excelente
trabalhadora e que nos irá fazer bastante falta no desempenho das suas funções que uma
parte já se encontra assegurada, dado que, a junta de Freguesia, prevendo esta situação,
elaborou uma prestação de serviços e que está a ser assegurada essa transição, que também
advém da unificação das Juntas de Freguesia de Carnaxide e Queijas, em que todos os
processos de canídeos e recenseamento teriam de ser unificados de uma forma única de
trabalho, mas a partir de janeiro teremos que abrir reservas de recrutamento para Assistente
Técnico e para Assistente Operacional, dado que, também, a trabalhadora Aline Silva irá em
breve aposentar-se e acho que devemos antecipar esta situação para que possamos acautelar
com tempo estas situações. Esta falta será mais sentida pelo seu desempenho no setor em
que trabalha, há quase nove anos, por outro lado porque também fazia atendimento ao
público em horário pós-laboral, por outro lado, também, devido à sua experiência profissional
e da área geográfica onde transitou, da extinta Freguesia de Carnaxide em mil novecentos e
noventa e três, para a nova Junta de Freguesia de Carnaxide a partir dessa data, esse knowhow é sempre difícil de transmitir aos vindouros. De qualquer das formas, já tivemos, nos
mandatos da extinta Freguesia de Carnaxide, várias aposentações de Assistentes Técnicos e
transferências que não substituímos considerando que por uma boa gestão e por um
equilíbrio orçamental, tentar gerir os recursos humanos de uma forma equilibrada, mas
sempre à pele, considerando faltas, licenças e férias que implica sempre alguma desregulação
do serviço. A partir de dois mil e quinze teremos que abrir duas reservas de recrutamento
para Assistente Técnico e para Assistente Operacional, porque serão essenciais no futuro para
o funcionamento desta Autarquia. Embora a Dona Teresa Cunha tenha recebido já a medalha
de mérito de grau prata pelo Municipio de Oeiras e por proposta da Junta de Freguesia, pelos
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bons serviços prestados à extinta Junta de Freguesia, eu propunha desde já que fosse a
trabalhadora que recebesse a medalha de grau ouro, no primeiro aniversário da União das
Freguesias, em que esta Junta irá propor, de acordo com o regulamento aprovado, um
trabalhador, um membro ou associação da comunidade para medalha de honra e um membro
ou uma associação para medalha de mérito. -------------------------------------------------------- Temos diversas obras de manutenção do espaço público em curso, seja em Carnaxide,
seja em Queijas. --------------------------------------------------------------------------------------- Decorreu a primeira mostra de produtos regionais feita no Centro Civico, com a presença
de cerca de vinte produtores, que nos trouxeram vinho, queijo, frutos secos, mel, enchidos,
atoalhados, etc. e, nesse sentido, a feira foi aberta pelas onze horas com a presença do
Presidente da Junta e dos Senhores Vogais António Rocha e Américo Duarte e contámos
também com a presença do Senhor Vice-Presidente da Câmara Carlos Morgado e também
com a presença do Presidente da Raia Histórica, que é a associação que dinamiza todos os
produtores da zona da Beira Interior, que também estão na loja número quatro do mercado
de Carnaxide. Foi, no fundo, uma divulgação, quer dos produtos regionais daquela zona, quer
da loja que têm sedeada, sendo que esta mostra não teve qualquer custo para a Junta de
Freguesia e acabou por ser mais uma atividade sem custos em que neste dia puderam
beneficiar de uma experiência diferente todos os munícipes que passaram por este espaço. ---- No sábado e no domingo procedemos, com a participação dos três Técnicos de Serviço
Social que estão ao serviço da Junta, com os voluntários da loja social e com os voluntários
dos três bancos alimentares, a uma recolha de bens alimentares e produtos de higiene, no
Jumbo, no Centro Comercial Alegro, entre as dez e as dezoito horas, sendo que a separação
foi de imediato feita para os três bancos alimentares após o inventário de todos os produtos.
Superámos o ano anterior e recolhemos duas toneladas e oitenta quilos de alimentos e
produtos de higiene. Isto foi mais uma contribuição direta da Junta de Freguesia, no sentido
de reforçar estes bancos alimentares que irão ter um verão mais desafogado para apoio às
suas famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------- No próximo fim-de-semana, irão decorrer as festas tradicionais de Nhu Santiagu, no
Bairro Municipal dos Barronhos, que decorrem desde dois mil e seis, dois mil e sete, com o
apoio da Junta de Freguesia e do Municipio de Oeiras, com um amplo programa cultural,
desportivo e, principalmente, social, com uma componente religiosa que tem o seu auge às
onze horas de domingo, dia vinte e sete, seguido de uma procissão pelas ruas do bairro
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Também no domingo, irá decorrer o centésimo vigésimo terceiro aniversário da
Associação Humanitária dos Bombeiros de Linda-a-Pastora, com a presença, também, do
Senhor Presidente da Câmara Dr. Paulo Vistas, com a minha presença e gostaria, desde já,
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convidar os Senhores Vogais que possam estar presentes, nestes dois eventos de relevância
para a nossa União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------ Em relação ao complexo crematório, temos, neste momento, a conta corrente até dez de
abril e o saldo ainda está a favor da Junta de Freguesia de Barcarena no montante de cnico
mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos. Houve receita de
quatro mil setecentos e noventa e um euros e sessenta e oito cêntimos a favor da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas. Isto significa que, mantendo o mesmo ritmo de receita, o
valor está saldado a dez de setembro e, a partir daí, a receita reverterá totalmente para a
União das Freguesias. O que significa que se prevê, este ano, o valor líquido da receita do
crematório seja de três mil e trezentos euros. -----------------------------------------------------

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
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). -----------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 92/2014 ------------------------------------------------------ Veio, na última reunião, a proposta de deliberação do procedimento de abertura. Foi feita
a consulta à Senhora Licenciada Marta Filipa Fragoso par, nos termos da proposta e do
convite, responder. ---------------------------------------------------------------------------------Tendo esta Junta de Freguesia no quadro das suas competências próprias e delegadas e com
o objetivo de contribuir para o bem estar da população e apoiar a proteção e inclusão social,
disponibilizando informação, aconselhamento, acompanhamento e encaminhamento para
efeitos de superação de vulnerabilidades à população carenciada da Freguesia e na sequência
da deliberação n.º 82/2014, aprovada por unanimidade em 10 de Julho de 2014, foi
executado um convite, através de ofício com a ref.ª JV/RR/1194/2014 em 15 de Julho de
2014, à licenciada em Serviço Social, Sra. Dra. Marta Filipa Salgado Fragoso, para apresentar
proposta para a referida aquisição de serviços de Apoio Social à população. --------------------
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Neste sentido, e após apreciação da proposta e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 16 e
da alínea b) do n.º 1 do art.º 27 conjugado com o art.º n.º 128 do CCP (DL n.º 18/2008 de
29 de Janeiro), proponho: --------------------------------------------------------------------------1 – A adjudicação da referida aquisição de serviço, por ajuste direto simplificado, à Dra.
Marta Filipa Salgado Fragoso, Licenciada em Serviço Social com o Contribuinte 226 118 410,
com morada na Rua Actriz Adelina Fernandes, N.º 8-1º Esq., 2795-004 Linda-a-Velha, pelo
valor total de 4.998,00 € (quatro mil novecentos e noventa e oito euros),com pagamento
mensal no valor de 833,00 € (oitocentos e trinta e três euros) com cabimento em orçamento
de 2014, pelo período de seis (6) meses, com início a 4 de Agosto de 2014, renovável por
períodos iguais, desde que não denunciado por nenhuma das partes com aviso prévio de 60
dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 93/2014 ------------------------------------------------------ Esta proposta advém no sentido de, em primeiro lugar, unificar as contas das extintas
Freguesias de Carnaxide e Queijas numa só conta e, em segundo lugar, com esta adjudicação
a anulação dos compromissos existentes pela antiga Freguesia de Queijas, passando este
contrato a vigorar como um contrato novo, reduzindo significativamente assim o valor que
estamos atualmente a pagar. Vamos passar para um custo mensal de quatrocentos e
sessenta e seis euros e vinte e nove cêntimos, acrescido de IVA, para vinte e um cartões. ---Na sequência da deliberação n.º 89/2014, foi executado um convite à Empresa “Vodafone
Portugal” para apresentação de proposta para aquisição de serviços de Comunicações móveis
para a Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------Neste sentido, serve o presente para informar sobre as considerações no âmbito do projeto
de decisão final, do procedimento por ajuste direto com convite a uma entidade para
aquisição de serviços de Comunicações móveis para a Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas. ----------------------------------------------------------------1. Do enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------No que respeita ao enquadramento legal, o presente projeto de decisão final atenderá ao
Código dos Contratos Públicos (doravante “CCP”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, em concreto ao disposto no artigo 125.º do CCP. --------------------------------2.

Considerações Gerais: --------------------------------------------------------------------

Face à necessidade de aquisição dos referidos serviços, por deliberação nº 89/2014 aprovada
por unanimidade em reunião de 17 de Julho de 2014, foi proferida a decisão de contratar e a
consequente realização da despesa, bem como, a aprovação da regulamentação jurídica. -----
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Cumpridas as exigências legais, a Junta de Freguesia iniciou a tramitação do procedimento. -O prazo fixado para entrega da proposta foi o dia 22 de Julho, até às 17 horas. ---------------Tendo sido endereçado o convite a um concorrente, o mesmo, apresentou a sua proposta
dentro do prazo estipulado. -------------------------------------------------------------------------

Concorrente único – Vodafone Portugal ------------------------------------------------------

Av. D. João II, lote 01.04.01 – 3º Piso Ala Norte – Parque das Nações -----------------1998-017 Lisboa ----------------------------------------------------------------------------------Terminado o prazo para apresentação da proposta, o Presidente da Junta de Freguesia, no dia
22 de Julho procedeu à abertura e análise da mesma, tendo verificado a sua conformidade
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, foi admitido ao procedimento o seguinte concorrente: ------------------------

Concorrente único – Vodafone Portugal ------------------------------------------------------

Av. D. João II, lote 01.04.01 – 3º Piso Ala Norte – Parque das Nações -----------------1998-017 Lisboa ----------------------------------------------------------------------------------3.

Análise da Proposta: -------------------------------------------------------------------------3.1

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

A proposta do concorrente apresentava as seguintes condições, estava acompanhada dos
documentos de entrega obrigatória, em concreto: (i) declaração do concorrente de
aceitação do caderno de encargos elaborada em conformidade com o Anexo I que
acompanhava a proposta, (ii) declaração do concorrente onde constem os atributos da
proposta, nomeadamente preço total sem IVA, taxa de IVA se aplicável, condições de
pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------Da análise da proposta do concorrente aferimos os seguintes atributos (a título de
exemplo elencamos alguns): -----------------------------------------------------------------------1- Preço total, sem IVA: € 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta euros), ------------2- Taxa de IVA aplicável: 23% -------------------------------------------------------------3- Condições de pagamento, sendo que não podem ser propostos adiantamentos por
conta dos bens a entregar ou dos serviços a fornecer: 30 dias ----------------------------------4- Prazo de entrega: 3 dias -----------------------------------------------------------------5- Prazo de execução: 3 dias (salvo rupturas de stock) ----------------------------------6- Período de garantia nos termos da legislação em vigor. -------------------------------7- Outras condições acessórias à aquisição dos bens a contratarem, que os
concorrentes entendam como indispensáveis à sua boa execução. ------------------------------3.2

Da adjudicação: -------------------------------------------------------------------------

O concorrente convidado, apresentou proposta em tempo e em total conformidade com as
condições acima pretendidas, pelo que cumpre propor: ---------------------------------------
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A adjudicação à empresa Vodafone Portugal, com sede na Av. D. João II, lote 01.04.01
– 3º Piso Ala Norte – Parque das Nações - 1998-017 Lisboa pelo valor global pelo valor
global de € 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor (23%), de acordo com as demais condições apresentadas na sua proposta: -------------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. ---------

3.3

Aprovação de contrato e assinatura de prestação de serviços, nos termos do artigo
98.º do CCP. ------------------------------------------------------------------------------

3.4

A aprovação da presente proposta em minuta. -----------------------------------------

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

5 – Proposta de Deliberação N.º 94/2014 ------------------------------------------------------ Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------ Não me parece que esta solução seja benéfica ou não mas, na realidade, percebe-se que
na Rua Padre Américo pode haver alguma dificuldade de sair das garagens. De qualquer
modo, não me parece que a situação da mudança de trânsito vá resolver o assunto. Porque o
problema não é no sentido do trânsito, o problema é se houver um carro colocado à frente da
garagem, torna-se difícil sair, o que significa que o fato de a rua ter dois sentidos ou um
sentido, é indiferente, a única solução era tirar o estacionamento da rua. ------------------------- Pelo Senhor Vogal António Rocha foi dito o seguinte: ------------------------------------------- Estou de acordo com o proposto. O aceitável era que a Rua Padre Américo mantivesse o
sentido ascendente e o sentido descendente fosse pela Rua Duque da Terceira, que passaria a
sentido único até à zona do mercado. ---------------------------------------------------------------- Pelo Senhor Presidente foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------- Na minha opinião, cada vez mais devemos inibir a colocação de pilaretes, a não ser em
rebaixo de lancil em passadeiras para proteger os cidadãos de mobilidade reduzida, mas acho
que o exagero de colocação de pilaretes, como por exemplo, à porta de garagens e zonas
privadas. Concordo com o Senhor Tesoureiro e o Senhor Vogal Rocha na sua proposta
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seguinte em que se poderia, no futuro, passar a Rua Duque de Terceira, a partir da zona da
frutaria apenas também para um sentido e isso será incluído no ofício como proposta. -------No âmbito das GOP/2014 desta Junta de Freguesia e no concerne às matérias de trânsito e
circulação viária, pretende-se dar emitir pareceres a pedido do Município ou sob proposta
desta Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------Na sequência da proposta do Município face a inúmeros pedidos e insistências de residentes,
solicitando a alteração dos sentidos de circulação, nas Ruas Padre Américo e Padre Francisco
Ferreira em Queijas, por forma a proceder à entrada e saída da garagem em condições de
segurança, foi elaborado um estudo de alteração dos sentidos de circulação das ruas supra
referidas, julga-se que a solução apresentada pelos serviços técnicos do Município encontrase adequada para colmatar a situação existente, com a criação de sentido único, conforme
planta em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: --------------------------------------------------------------------1 – Parecer favorável à proposta do Município de Oeiras, para a criação de sentido único nas
Ruas Padre Américo e Padre Francisco Ferreira em Queijas, em Queijas, conforme planta em
anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------2- O envio ao Município para os efeitos tidos nos termos da presente deliberação. ------------3 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 95/2014 ------------------------------------------------------ Como sabem, tive uma reunião com o Senhor Reverendo Padre de Queijas, no sentido de
uniformizar as festas de uma vez por todas. Ou seja, acho que a Junta tem de organizar toda
a atividade de animação envolvente, os feirantes. O Senhor Padre ficou muito agradado com
a forma como eu entendo a organização de uma festividade como esta e, logo aí, foi definida
a atuação de cada organização. A Paróquia organiza as missas, as procissões e os
acompanhamentos, os pagamentos respetivos inerentes a essas situações, como as bandas
filarmónicas, a noite de fado, como o almoço a seguir à missa em honra do padroeiro e faz
face a essas despesas com os patrocínios que irá recolher diretamente. A Junta de Freguesia
faz toda a animação em palco, decoração, apoio logístico, licenciamento, etc., com a receita
dos feirantes. Acho que está um programa equilibrado, oficial, formal e interessante. --------No âmbito das GOP/2014 desta Freguesia, pretendemos realizar as Festas em honra do
Padroeiro de S. Miguel Arcanjo em Queijas, abrangendo tanto quanto possível as áreas
culturais, desportivas e religiosas. -----------------------------------------------------------------Revitalizar as Festas foi um compromisso assumido pelo signatário e que este Executivo já
implementou no mandato anterior, com a dinâmica que esta Vila merece. ----------------------
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Neste sentido, pretende-se continuar a dinamizar a Freguesia com festividades que
proporcionem aos nossos munícipes alguns momentos de entretenimento e fruição cultural,
com espaço de “feira”, com equipamentos de “comes e bebes”, de divertimentos, stand´s
para Associações, Município e Freguesia e, particularmente, animação de palco e de rua,
contando com as coletividades da Freguesia e do Concelho. -------------------------------------No entanto, face à situação económica do País e que não devemos ser alheios face a
restrições orçamentais pela Administração Central, o período das festas será reduzido de
forma e otimizar os recursos existentes com o mínimo de investimento, contando com as
habituais receitas dos feirantes, apoio do comércio local e empresarial e apoio do Município de
Oeiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho que: ----------------------------------------------------------------1 – As Festas da Freguesia se realizem no mês de Setembro, entre os dias 24 e 28 de
Setembro de 2014 em co-organização com a Paróquia de Queijas, em que a Paróquia ficará
responsável pelos eventos assinalados e referidos no pré-programa e a Junta de Freguesia
pelo programa profano, animação em palco, logística, licenciamento, etc.; --------------------2 – A aprovação do Pré-Programa das Festas (em anexo), que será desenvolvido até à
publicação do programa definitivo; ----------------------------------------------------------------3 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 96/2014 ------------------------------------------------------ É uma continuidade do formato de programa que concebemos logo em dois mil e seis.
Neste caso, tem cerca de nove dias de feira e apenas há eventos à sexta-feira, ao sábado e
ao domingo. Poderá vir a haver eventos a outro dia da semana se os feirantes entenderem
patrocinar. Verifica-se que entre segunda e quinta-feira a afluência de público é muito pouca
e temos que apostar no fim-de-semana e com os meios que temos. Para isto, não podia
deixar de contar, como é óbvio, com a colaboração de todos os Vogais. ------------------------No âmbito das GOP/2014 desta Freguesia, pretendemos realizar a 9.ª Edição das Festas de
Carnaxide, abrangendo tanto quanto possível as áreas culturais, desportivas e religiosas. ----Revitalizar as Festas foi um compromisso assumido pelo signatário e pela extinta Junta de
Freguesia de Carnaxide. ----------------------------------------------------------------------------Neste sentido, pretende-se continuar a dinamizar a Freguesia com festividades que
proporcionem aos nossos munícipes alguns momentos de entretenimento e fruição cultural,
com espaço de “feira”, com equipamentos de “comes e bebes”, de divertimentos, stand´s
para Associações, Município e Freguesia e, particularmente, animação de palco e de rua,
contando com as coletividades da Freguesia e do Concelho. --------------------------------------
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À semelhança dos anos transatos, em que a aposta foi ganha na descentralização, as Festas
realizam-se no Núcleo Antigo, Centro Cívico, AM 18 de Maio, AM Lupeca e na Sociedade
Filarmónica Fraternidade de Carnaxide. -----------------------------------------------------------No entanto, face à situação económica do País e que não devemos ser alheios face a
restrições orçamentais pela Administração Central, o período de animação em palco será
reduzido de forma e otimizar os recursos existentes com o mínimo de investimento, contando
com as habituais receitas dos feirantes, apoio do comércio local e empresarial e apoio do
Município de Oeiras. --------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho que: ----------------------------------------------------------------1 – As Festas da Freguesia se realizem no mês de Outubro, entre os dias 03 e 12 de Outubro
de 2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------2 – A aprovação do Pré-Programa das Festas (em anexo), que será desenvolvido até à
publicação do programa definitivo; ----------------------------------------------------------------3 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 20 horas.
O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro
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______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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