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APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 09/10/2014

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 2 ----------------------------------------Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas dezassete horas, na Sede da
Junta de Freguesia, no Salão Nobre, 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 segunda
reunião do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Proposta de Deliberação N.º 10/2014 – Terrenos disponíveis para constituir o Jazigo
Particular N.º 170; ----------------------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 11/2014 – Aquisição de Serviço de Apoio Social à população;
3 – Proposta de Deliberação N.º 12/2014 - Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 16 F do Ossário N.º 5; -------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 13/2014 - Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 12 E do Ossário N.º 3; --------------------------------------------------------------------------
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5 – Proposta de Deliberação N.º 14/2014 – Acordo de Colaboração N.º 01/2014 – Farmácia
Central de Carnaxide; ------------------------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 15/2014 – Atualização do Cadastro do Inventário da Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas; ----------------------------------

Ponto – Um – Informações ---------------------------------------------------------------------Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: ------------------------------- No âmbito da parceria que, tanto a extinta Freguesia de Queijas como a de Carnaxide,
tinham com Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Paróquia de Queijas, vamos
continuar com essa parceria e foi proposto um calendário anual para Carnaxide e Queijas,
para a recolha de sangue. Isto já se encontra publicado no site, de qualquer das formas, em
Queijas a dia dois de fevereiro, oito de junho e vinte e oito de setembro, Carnaxide a dia
dezasseis de fevereiro, vinte e dois de junho e dezasseis de novembro. Peço ao Senhor
secretário para ver, junto dos serviços, quem está disponível para garantir o apoio a esta
recolha de sangue e, ao Senhor Vogal José Rodrigues em Queijas, para fazer o habitual apoio.
--- O Programa de Habitação Jovem nos Centros Históricos, desenvolvido pelo Departamento
de Habitação, que visa a recuperação de determinados imóveis que a Câmara adquiriu e
colocá-los no mercado para jovens. O programa estabelece que a idade limite é de trinta e
seis anos. Este programa é importante na medida em que, no nosso caso, contribui para a
revitalização dos núcleos antigos, bem como, a fixação de pessoas mais novas nestes
aglomerados que trará uma nova dinâmica até ao nível do comércio. ----------------------------- Já se iniciaram as divulgações da feira mensal de artesanato em Queijas e da feira de
trocas no mercado de Carnaxide. Este ano optámos por fazer logo o calendário inteiro de
fevereiro a dezembro, em Queijas, exceto julho, agosto e setembro e, em Carnaxide, exceto
agosto, em que as inscrições são todos os meses, o preenchimento da ficha é apenas uma
vez e o pagamento é feito todos os meses com a reserva da banca respetiva. Quero
agradecer ao Senhor Secretário que promoveu a divulgação nos respetivos locais de estilo e
ao Senhor Vogal António Rocha que promoveu a divulgação em Queijas. Esperemos que isto
continue a ajudar a revitalizar os mercados dado que sabemos as dificuldades que todos
estão a passar. Convido todos os Vogais a passarem no mercado de Carnaxide no próximo
sábado e no último fim-de-semana, sexta e sábado, no mercado de Queijas. --------------------- Como sabem, a União das Freguesias promove com regularidade exposições temáticas
com munícipes da União das Freguesias, dado que dispomos de um espaço expositivo no hall
de entrada do edifício sede da Junta e, desta vez, o desafio foi aceite pelo Senhor João
Raposo, residente em Outurela, que vai divulgar uma exposição alusiva à poesia. A
inauguração será no dia cinco, às dezassete horas. -----------------------------------------------
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--- A Sociedade São Vicente de Paulo, instalada na Praceta António Boto, enviou o Relatório
de Atividades de dois mil e treze e vem agradecer o apoio da extinta Junta de Freguesia de
Carnaxide ao longo destes anos, pela cedência mensal da viatura para o transporte dos
géneros alimentares para distribuição às por eles assistidas. --------------------------------------- Como sabem, os veículos da Junta de Freguesia, para além de se ter de proceder à
atualização do registo no IMTT, os veículos que estão ao serviço da delegação de
competências, que são quatro, entendeu-se numa primeira fase decorar os quatro veículos de
obras com um novo lettering. Pedi à empresa que normalmente nos patrocina os mupis
exteriores, sedeada aqui em Carnaxide, para, de acordo com a proposta que lhes enviei, qual
era a decoração. -------------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------ A associação de jovens que está a ser criada, na área geográfica de Queijas, está nesta
altura concluída. O que me pediram para informar foi que estão a preparar duas ou três
atividades, dois ou três torneios de playstation, para angariarem alguma verba para fazer
face às despesas iniciais da associação. ------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 17 de Janeiro de dois mil e catorze e o dia 30 de
Janeiro de dois mil e catorze, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 50.637,86 € (Cinquenta mil seiscentos e trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos); em
caixa 3.582,47 € (três mil quinhentos e oitenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos),
sendo o total das disponibilidades de 54.220,33 € (cinquenta e quatro mil e duzentos e vinte
euros e trinta e três cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 62.702,51 € (sessenta e dois mil setecentos e dois euros e cinquenta e um
cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 60.026,15 € (sessenta mil e
vinte seis euros e quinze cêntimos). ----------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 10/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 34/2014, dos terrenos disponíveis correspondentes às
sepulturas temporárias, no Talhão n.º 2 M, sendo as seguintes: --------------------------------a) Sepultura n.º 115 – carta devolvida com a indicação de não existente na morada.
Efetuado o Edital n.º 11/2010, exumação realizada no dia 04 de Junho/2010; ------------b) Sepultura n.º 116 – a responsável pala inumação declara prescindir dos direitos sobre a
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ossada. Efetuado Edital n.º 11/2010, exumação realizada dia 21 de Junho/2010; --------c) Sepultura n.º 117 – carta entregue ao responsável, mas sem qualquer contacto pelo
mesmo. Efetuado Edital n.º 11/2010, exumação realizada dia 04 de Junho/2010; --------d) Sepultura n.º 131 – a responsável através dos serviços efetuou se trasladação para o
compartimento n.º 47 E do ossário n.º 4. Efetuado Edital n.º 11/2010, exumação
realizada dia 24 de Maio/2010; ----------------------------------------------------------------e) Sepultura n.º 132 – Morada que consta no processo não existe na área de Freguesia de
Carnaxide. Efetuado Edital n.º 11/2010, exumação realizada dia 04 de Junho/2010; -----f)

Sepultura n.º 133 – a responsável através dos serviços efetuou se a trasladação para
cremação em Rio de Mouro. Efetuado Edital n.º 11/2010, exumação realizada dia 30 de
Novembro/2011, autorizada mais 1 ano de prorrogação; ------------------------------------

Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1 – Que os terrenos que correspondem à área total de 7,00 m2 e que constitui as Sepulturas
N.ºs 115, 116, 117, 131, 132 e 133 do Talhão 2 M fique disponível a possíveis interessados e
destinado à construção de um Jazigo Particular, de acordo com o Regulamento do Cemitério e
Regulamento das Taxas da Freguesia de Carnaxide em vigor; ----------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 11/2014 ---------------------------------------------------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 06/2014, aprovada por unanimidade em 16 de Janeiro de 2014 e da
informação n.º 27/2014 (em anexo), foi executado um convite, através de ofício com a ref.ª
JV/RR/79/2014 em 20 de Janeiro 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. --------------------------------------------------------------------------Neste sentido, e conforme informação n.º 39/2014 (em anexo) 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

4

5
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 em 3 de Fevereiro de 2014. --------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 12/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 35/2014, relativamente ao pedido do Sr. Vítor Manuel Alves
Fortes e sua esposa, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 16 F do Ossário
N.º 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------Na referida informação encontra-se mencionada que as ossadas que se encontravam no
referido compartimento encontram-se em depósito (casa dos ossários) e conforme Edital n.º
01/2014 em que informa que o mesmo se encontra disponível para concessão necessitando
de obras de conservação. As ossadas da Sra. D. Henriqueta Marques da Piedade têm como
destino, a sepultura n.º 1 do talhão n.º 10, propriedade desta Junta de Freguesia. -----------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1 - Que seja concedida a referida concessão a título perpétuo, ao Sr. Vítor Manuel Alves
Fortes, portador do Bilhete de Identidade N.º 9804057 e sua esposa Sra. Maria Aldina
Fonseca Teixeira Fortes, portadora do Bilhete de Identidade N.º 10946753. -------------------2 – Que seja autorizado o pagamento em duas prestações mensais, sendo que a primeira no
valor de 215,00 € (duzentos e quinze euros) e a segunda no valor de 213,89 € (duzentos e
treze euros e oitenta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------3 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 13/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 36/2014, relativamente ao pedido do Sr. Enio Raul Ferreira
Pestana Lopes, para concessão a título perpétuo do Compartimento N.º 12 E do Ossário N.º
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Na referida informação encontra-se mencionada que o referido compartimento até à presente
data encontra-se em regime de aluguer, sendo o responsável o Sr. Enio Raul Ferreira Pestana
Lopes, pelas duas ossadas que se encontram no compartimento. -------------------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1 - Que seja concedida a referida concessão a título perpétuo, ao Sr. Enio Raul Ferreira
Pestana Lopes, portador do Cartão de Cidadão N.º 00036943. -----------------------------------
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2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 14/2014 ---------------------------------------------------A Farmácia Central de Carnaxide, com sede na Av. de Portugal, N.º 16-B, em Carnaxide, tem
vindo a colaborar com esta Junta de Freguesia nos últimos anos, apoiando os cidadãos
registados no Gabinete de Apoio Social. -----------------------------------------------------------No sentido de poder proporcionar aos que mais precisam, numa corrente solidária, a
Farmácia Central de Carnaxide tem apoiado na aquisição de medicamentos os cidadãos que
se encontram em situação de vulnerabilidade social e económica, sinalizados pelo gabinete de
apoio social nos termos definidos no presente acordo e a título gratuito, mediante
comunicação prévia e escrita desta Autarquia, acompanhado sempre de receita ou prescrição
médica, torna-se necessário formalizar e proceder a um acordo de colaboração que se junta
em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto proponho: --------------------------------------------------------------------------1. A aprovação e celebração do acordo de colaboração N.º 01/2014 com a Farmácia
Central de Carnaxide (em anexo). ---------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 15/2014 ---------------------------------------------------1.

A Lei nº 22/2012 aprovou o regime jurídico da reorganização administrativa territorial
autárquica da qual resultou a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. ---------------

2.

Cada uma das Juntas agora agregadas dispõe de um Inventário aprovado pelos órgãos
competentes (Executivo e Assembleia de Freguesia). -----------------------------------------

3.

Torna-se necessário a aprovação do Inventário conjunto da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas. ----------------------------------------------------------------------------

4.

Este terá que ser aprovado na 1ª Assembleia de Freguesia ordinária que terá lugar até ao
final de Abril de 2014. ---------------------------------------------------------------------------

5.

Por despacho nº 6/2013 de 30 de Outubro, em que fui nomeado Tesoureiro, e conforme
ponto 1.5 deverá o proceder á atualização do cadastro do inventário. ----------------------

6.

É meu entendimento que se deverá proceder a esta atualização em duas fases, a saber: a. União dos 2 inventários existentes a 27 de Outubro de 2013 e aprovação em executivo
e Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------
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b. A partir de 2014 e pelo período máximo de 6 meses, deverá efetuar-se o levantamento
físico do inventário com as retificações que entretanto se detetem, e com as seguintes
premissas: -----------------------------------------------------------------------------------i. Uma nova renumeração em que se inclua entre outros dados o local; --------------ii.

A criação de documentos diversos de transferência e abate de inventário; ---------

iii. Outras instruções de melhoria desta área. --------------------------------------------Assim proponho: ----------------------------------------------------------------------------------1. Que se aprove a metodologia acima exposta. ------------------------------------------------2. Que os serviços diligenciem junto da empresa Fresoft o bom andamento do processo. ---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 18 horas.

O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Manuel Figueiredo Lopes)
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O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes Costa)

O Vogal

______________________________
(José Pereira Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Sofia Guia Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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