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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 11 DE SETEMBRO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 18 --------------------------------------Aos onze dias do mês de setembro 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, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa, o Senhor Vogal José Pereira Rodrigues,
o Senhor Vogal António Rocha e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. O Senhor Presidente
da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à décima oitava 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 - 4º Relatório Bimensal de Julho e Agosto de 2014 da Delegação de Competências da Junta
de Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 107/2014 – Festas em Honra de S. Miguel Arcanjo, Queijas –
Agenciamento de Feirantes; ------------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 108/2014 – 9ª Edição das Festas de Carnaxide –
Agenciamento de feirantes; ------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 109/2014 - Atribuição de Medalha de Bons Serviços da União
de Freguesias; ---------------------------------------------------------------------------------------
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4 – Proposta de Deliberação N.º 110/2014 - Atribuição de Medalha de Honra da União de
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ---------------------------------------------------------------------Conforme programado para este mandato e nas Grandes Opções do Plano para 2014, a Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas realizou em parceria com a
Paróquia de São Miguel Arcanjo - Queijas, a Festa tradicional e secular de Linda-a-Pastora, as
Festas de Nossa Senhora da Luz. Pretendeu-se assinalar esta data, oito de Setembro, com
uma Festa, que se realizou nos dias treze e catorze de Setembro, no Adro da Capela de São
João Baptista em Linda-a-Pastora, que contou com o apoio neste evento da Associação dos
Bombeiros de Linda-a-Pastora e do Agrupamento de Escuteiros 774 de Queijas. ---------------

Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia um e cinco de setembro de dois mil e catorze, conta
ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 15.081,83 € (quinze mil e oitenta e
um euros e oitenta e três cêntimos); em caixa 1.903,79 € (mil novecentos e três euros e
setenta e nove cêntimos), sendo o total das disponibilidades de 16.985,62 € (dezasseis mil
novecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos) a transitar para a semana
seguinte. Receitas entradas perfazem 20.703,70 € (vinte mil setecentos e três euros e
setenta cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 6.131,84 € (seis mil
cento e trinta e um euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------

Ponto - Três – 4º Relatório Bimensal de Julho e Agosto de 2014 da Delegação de
Competências da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento e apreciado o quarto relatório bimensal de julho e agosto de dois
mil e catorze da delegação de competências. ------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 107/2014 --------------------------------------------------No âmbito das GOP/2014 desta Freguesia, vamos realizar as Festas em Honra de S. Miguel
Arcanjo em Queijas, abrangendo tanto quanto possível as áreas culturais, desportivas e
religiosas. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, procedeu esta Autarquia a uma consulta a um prestador de serviços com vista
à adjudicação do agenciamento de feirantes. -----------------------------------------------------O recurso a um prestador desta natureza permitirá obter uma maior eficiência e racionalidade
na contratação global daqueles intervenientes nas Festas. ---------------------------------------
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Assim, e na sequência de oficio convite nº JV/RR/1439/2014, foi presente a proposta do Sr.
Marco Paulo Lota Tavares, cujos honorários apresentados, no valor de 4.500,00 € (quatro mil
e quinhentos euros), se consideram adequados para a prestação do serviço em causa. -------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1 – A adjudicação deste serviço, por ajuste direto, ao abrigo da alínea a) do nº 1, do artº
16º, do CCP (Decreto-Lei nº 18/08, de 29 de Janeiro) e alínea a) do nº 1 do artº 20, ao Sr.
Marco Paulo Lota Tavares, contribuinte nº 227 994 965, pelo valor de 4.500,00 € (quatro mil
e quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 108/2014 --------------------------------------------------No âmbito das GOP/2014 desta Freguesia, vamos realizar a 9ª Edição das Festas de
Carnaxide, abrangendo tanto quanto possível as áreas culturais, desportivas e religiosas. ----Neste sentido, procedeu esta Autarquia a uma consulta a um prestador de serviços com vista
à adjudicação do agenciamento de feirantes. -----------------------------------------------------O recurso a um prestador desta natureza permitirá obter uma maior eficiência e racionalidade
na contratação global daqueles intervenientes nas Festas. --------------------------------------Assim, e na sequência de oficio convite nº JV/RR/1440/2014, foi presente a proposta do Sr.
João Manuel Martins Pinto de Almeida, cujos honorários apresentados, no valor de 10.000,00
€ (dez mil euros), se consideram adequados para a prestação do serviço em causa. ----------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1 – A adjudicação deste serviço, por ajuste direto, ao abrigo da alínea a) do nº 1, do artº
16º, do CCP (Decreto-Lei nº 18/08, de 29 de Janeiro) e alínea a) do nº 1 do artº 20, ao Sr.
João Manuel Martins Pinto de Almeida, contribuinte nº 123 465 400, pelo valor de 10.000,00
€ (dez mil euros); -----------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 109/2014 --------------------------------------------------Em conformidade com o disposto no Capítulo IV, art.º 11º do Regulamento de Medalhas da
União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, proponho nos termos da alínea d) e e) do art.º
12º e do art.º 13º do supra referido regulamento: -----------------------------------------------1. Atribuição da Medalha de Bons Serviços, Grau Ouro, à trabalhadora Sra. D.ª Maria
Teresa Delgado da Cunha, com a categoria de Assistente Técnico, cuja aposentação
ocorreu no dia 7 de Julho de 2014, conforme nota biográfica em anexo. ----------------
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2. A medalha de bons serviços será entregue no dia 27 de Outubro de 2014, em
cerimónia solene, no Dia da União de Freguesias, conforme determinado no art.º 14º
do supra referido regulamento. ------------------------------------------------------------3. Envio à Assembleia de Freguesia para conhecimento. ------------------------------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 110/2014 --------------------------------------------------Em conformidade com o disposto no Capítulo II, artigos 2º, 3º e 4º do Regulamento de
Medalhas da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, proponho nos termos da alínea a)
do art.º 3º: ------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição da Medalha de Honra da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas à Irmã
Maria Clara do Menino Jesus, a título póstumo, que será entregue à CONFHIC –
Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, com sede
na Rua Madre Maria Clara, 1, Linda-a-Pastora, 2790-379 Queijas. ----------------------2. A medalha de Honra será entregue no dia 27 de Outubro de 2014, em cerimónia
solene, Dia da União de Freguesias, conforme determinado no art.º 4º do supra
referido regulamento. -----------------------------------------------------------------------3. Envio à Assembleia de Freguesia para apreciação e votação, nos termos da alínea a) do
artigo 3º do Regulamento de Medalhas da União de Freguesias. -------------------------4. 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)
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O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)
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