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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 06 DE FEVEREIRO DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 3 ----------------------------------------Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezoito 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, o Senhor Vogal José Pereira Rodrigues, o Senhor Vogal António
Rocha e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. A Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontrase ausente por motivos profissionais, tendo o Senhor Presidente justificado a mesma. O
Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena deu início à
terceira reunião do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Proposta de Deliberação N.º 16/2014 – Procedimento por ajuste direto com convite a uma
entidade para aquisição de serviços de consultoria na área da contabilidade financeira; ------2 – Proposta de Deliberação N.º 17/2014 - Concessão a título perpétuo da Sepultura 100 do
Talhão N.º 6; ----------------------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 18/2014 – Atribuição de subsídio à Associação Desportiva de
Queijas; ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto – Um – Informações ---------------------------------------------------------------------Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: ------------------------------- Hoje faleceu um membro da Assembleia de Freguesia de Carnaxide e Queijas, a líder de
bancada do Partido Socialista, a Dona Eugénia Godinho. A notícia foi-me transmitida pela
Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, tendo eu informado o Executivo e a bancada
do IOMAF, dado que a Senhora Presidente irá informar as outras bancadas. Informo que, à
data de hoje, ainda não sabemos quando será o velório nem o local. No entanto, apraz-me
propor um minuto de silêncio e um voto de pesar pelo serviço efetuado à Freguesia de
Carnaxide, enquanto Autarca, em vários mandatos que julgo que serão quatro ao longo
destes anos pela bancada do Partido Socialista e dado tratar-se de um membro da
Assembleia de Freguesia em funções, na Assembleia de Freguesia de Carnaxide e Queijas.
Esse voto de pesar será depois transcrito em minuta de ata, pedindo ao Senhor Secretário
para, amanhã, fazer, com o secretariado, essa minuta. Feito um minuto de silêncio em honra
da ex Autarca, o Executivo deliberou o seguinte: “Voto de Pesar. O Executivo da Junta de
Freguesia, reunido em reunião de Executivo ordinária do dia seis de fevereiro de dois mil e
catorze, pelas dezoito horas, na sede da Junta, prestou homenagem à Autarca em funções,
Senhora Dona Eugénia Sauvage Godinho, falecida no dia seis de fevereiro e deliberou: Um Um minuto de silêncio em honra da Senhora Autarca Eugénia Sauvage Godinho, eleita pelo
Partido Socialista, na Assembleia de Freguesia de Carnaxide e Queijas; Dois - Enviar voto de
pesar à família da Senhora Dona Eugénia Godinho, eleita pelo Partido Socialista,
reconhecendo o trabalho desenvolvido a favor da comunidade como Autarca, na extinta
Freguesia de Carnaxide e como atual membro da Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas; Três - Propor ao Municipio a entrega de múltiplo de
homenagem como Autarca, nas comemorações do dia Vinte e Cinco de Abril. Esta deliberação
será executada amanhã e enviada à família. Foram colocadas a meia haste as bandeiras da
Freguesia de Carnaxide e Queijas. Também será enviada uma coroa em nome da Junta de
Freguesia, quando tivermos conhecimento do local do velório. ------------------------------------- Quero informar que ontem inaugurámos a exposição de poesia do Senhor João Raposo.
Estará patente entre o dia cinco e vinte e oito de fevereiro aqui na sede da Junta de
Freguesia, no espaço expositivo que a Junta de Freguesia criou no anterior mandato, da
Freguesia extinta de Carnaxide. Esta foi a sua primeira exposição oficial e também foi a
primeira exposição de poesia nesta Autarquia. Refere o Senhor João Raposo “que a minha
veia poética pode ter sido despoletada pela convivência com o meu avô, que também tinha
este dom, mas só aos dezasseis anos, por reconhecimento e incentivo da minha professora, é
que comecei a perceber o quanto gostava de poesia e de escrever”. ----------------------------
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--- Informo que também se encontra patente uma exposição de Alberto Anahory Silva,
Criador de Sonhos, no Centro de Artes Dramáticas de Oeiras. ------------------------------------- Ontem realizou-se a primeira Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, com a presença recorde de cerca de cinquenta pessoas, representando a
maioria das Associações da União de Freguesias e fomos a primeira Junta de Freguesia do
Concelho a aprovar o novo regulamento da Comissão Social de Freguesia, assim como,
aprovámos o Plano de Ação da Freguesia extinta de Carnaxide e o Plano de Ação da Freguesia
extinta de Queijas. Também aprovámos o Plano de Ação da União de Freguesias de Carnaxide
e Queijas para dois mil e catorze. O plenário correu muito bem, de uma forma muito bem
organizada, com os nossos três Técnicos de Ação Social que prestaram esclarecimentos a
todos os presentes nas matérias relativas a todos os pontos da ordem de trabalhos e que foi
uma apresentação muito bem conseguida, a quem eu deixo aqui os parabéns aos Técnicos de
Serviço Social, mas em particular à Doutora Ana Barata. -----------------------------------------

--- Pelo Senhor Vogal António Rocha foi dito o seguinte: ------------------------------------------- No passado dia trinta e um de janeiro, na Escola Professor Noronha Feio, com a presença
do Vice-Presidente da Câmara, estive em representação do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Carnaxide e Queijas na entrega dos Prémios de Valor e Excelência e do Prémio
Noronha Feio, no ginásio do pavilhão daquela escola. Estavam cerca de trezentas e cinquenta
pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi ainda dito o seguinte: ------------------------------------------------ No passado dia trinta e um de janeiro efetuámos uma reunião com o Presidente da Junta
de Freguesia de Barcarena e o responsável pela área do cemitério também da Freguesia de
Barcarena, tendo estado presente na reunião, por parte da Junta de Freguesia de Carnaxide e
Queijas, o Presidente, o Senhor Tesoureiro, o Senhor Vogal José Rodrigues e o Senhor Vogal
António Rocha, como membros da extinta Freguesia de Queijas, Freguesia essa que assinou
um protocolo com a Freguesia de Barcarena que visou essencialmente a conceção/construção
do crematório, em que a exploração é executada por uma empresa particular que ganhou o
concurso de exploração, sendo que essa empresa, através do protocolo assinado, deverá
processar ao pagamento de um valor acordado previamente através desse protocolo,
transferir todos os meses para a Freguesia de Barcarena que, cumulativamente, serão
liquidados os valores acordados para os arranjos exteriores do forno crematório e fiscalização
de obra. Quando o valor atingido por força das transferências da empresa concessionária para
a Freguesia de Barcarena atingir o valor acordado pela Freguesia extinta de Queijas e a
Freguesia de Barcarena, ficarão então finalizados todos os processos relativos à conclusão do
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forno crematório no que diz respeito aos arranjos exteriores e à fiscalização de obra, cuja
inauguração ocorreu em setembro e o crematório já se encontra a funcionar desde dezembro.
Posto isto, todos os assuntos pendentes com a Freguesia de Barcarena ficam resolvidos e,
dentro em breve, a Junta de Freguesia de Carnaxide e Queijas irá começar a receber receita
respetiva por força do acordo estabelecido. --------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------ Foi feita a união dos inventários das extintas Freguesias de Carnaxide e Queijas, conforme
deliberação número quinze, tomada no dia trinta do mês passado. ------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 19 de Dezembro de dois mil e treze 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 152.310,99 € (cento e cinquenta e dois mil trezentos e dez euros e noventa e nove
cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 159.053,87 € (cento e
cinquenta e nove mil e cinquenta e três euros e oitenta e sete cêntimos). ----------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 16/2014 ------------------------------------------------------ Como sabem, veio a reunião de Executivo, na última reunião, a Proposta de Deliberação
número trinta e sete de dois mil e treze, aprovando a abertura do procedimento. O
procedimento foi aberto e foi enviado o convite no dia vinte e nove de janeiro, cuja resposta
foi obtida, da empresa, no dia trinta de janeiro e que esta prestação de serviços visa
essencialmente uma redução de custos. Havia dois contratos com a mesma empresa através
das Freguesias extintas de Carnaxide e Queijas, cujos valores dos dois contratos rondava
cerca de setecentos euros e, neste momento, a proposta apresentada é de quinhentos euros
mais IVA. Temos aqui uma redução significativa para este tipo de serviço. O Senhor
Tesoureiro já conferiu a proposta. Face ao exposto, foi elaborada a Informação número
quarenta e oito a propor a adjudicação da proposta, após análise da mesma e, dado que a
proposta está em conformidade, foi elaborada a presente Proposta de Deliberação. -------------- Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ----------------------------------------------------
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--- A proposta da empresa está muito bem executada, consta o ponto número cinco que tem
a ver com os recursos humanos e que também tem um valor. Na realidade, o que estamos a
aprovar é apenas o ponto um, contabilidade autárquica, ponto dois, inventário e património,
ponto três, normas de controlo interno e ponto quatro, mapa para a DGAL/SIIAL, que perfaz
o montante de quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------Serve a presente para apresentar as considerações no âmbito do projeto de decisão final, do
procedimento por ajuste direto com convite a uma entidade para aquisição de consultoria na
área da contabilidade financeira da Junta de Freguesia. -------------------------------------------- Pelo Senhor Presidente foi, ainda, dito o seguinte: ---------------------------------------------- O fato de o Executivo entender fazer toda esta uniformização de contratos e, em breve,
virão aqui mais, no sentido de otimização dos recursos financeiros existentes, não podemos
deixar de dizer que há aqui serviços que vão ser prestados pelos nossos funcionários porque
já não serão prestados pela empresa de contabilidade. A empresa é essencial naquilo que
estamos hoje a aprovar, no que diz respeito aos pontos um a quatro, porque são Técnicos
Oficiais de contas que certificam as contas, enquanto que os nossos trabalhadores não o
poderiam fazer, dado que, embora tenhamos uma Técnica Superior na área de Gestão,
convém que fique claro que não são os técnicos das autarquias que certificam contas, são
sempre empresas externas. Esta proposta vai promover uma redução de custos e vai
promover uma otimização dos recursos financeiros para outras necessidades mas, a bem da
verdade, convém referir que os nossos trabalhadores irão efetuar, na área da contabilidade,
serviços por força da redução deste contrato, ou seja, não prestando a empresa a totalidade
dos serviços que uma contabilidade tem que executar, nomeadamente o processamento de
vencimentos, serão os nossos trabalhadores a fazê-lo na contabilidade diretamente, assim
como outras inúmeras tarefas. É essencial haver uma empresa externa de contabilidade que,
para além de fazer o acompanhamento técnico, faça a elaboração de determinados mapas
técnicos e que os elabore de acordo com a Lei, nos faça esse acompanhamento de controlo
contabilístico e financeiro, já aprovado em dois mil e treze, mas por outro lado nos garanta
uma certificação das contas porque é uma empresa com técnicos oficiais de contas. ----------1. 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. Considerações gerais: -------------------------------------------------------------------------A presente informação insere-se no âmbito a um ajuste direto com convite a uma Entidade
para a aquisição de serviços de consultoria na área da contabilidade financeira da Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Face à necessidade de aquisição do referido serviço, por deliberação n.º 37/2013, aprovado
por unanimidade em reunião de executivo de 19 de Dezembro de 2012, foi proferida a
decisão de contratar e a consequente realização da despesa, bem como a aprovação da
regulamentação jurídica. ---------------------------------------------------------------------------Cumpridas as exigências legais, a Junta de Freguesia iniciou a tramitação do procedimento. -O prazo fixado para entrega da proposta foram cinco dias. --------------------------------------Tendo sido endereçado o convite a um concorrente, o mesmo apresentou a sua proposta (via
e-mail) dentro do prazo estipulado. ----------------------------------------------------------------

- Concorrente único: --------------------------------------------------------------------------------SEGLA – Serviços de Gestão e Contabilidade ------------------------------------------------Morada: Estrada das Várzeas, N.º 15-A -----------------------------------------------------------2790-444 Queijas -----------------------------------------------------------------------------------Tel: 214 183 389 / Fax: 214 183 386 -------------------------------------------------------------NIF:501706267 -------------------------------------------------------------------------------------E-mail: geral@segla.pt -----------------------------------------------------------------------------Terminado o prazo para apresentação das propostas, o Presidente da Junta de Freguesia, no
dia 3 de Fevereiro procedeu à análise da mesma, tendo verificado a sua conformidade legal. Face ao exposto, foi admitido ao procedimento o seguinte concorrente: -----------------------SEGLA – Serviços de Gestão e Contabilidade ------------------------------------------------Morada: Estrada das Várzeas, N.º 15-A -----------------------------------------------------------2790-444 Queijas -----------------------------------------------------------------------------------Tel: 214 183 389 / Fax: 214 183 386 -------------------------------------------------------------NIF:501706267 -------------------------------------------------------------------------------------E-mail: geral@segla.pt -----------------------------------------------------------------------------3. Análise da proposta: --------------------------------------------------------------------------3.1

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

A proposta do concorrente está em conformidade com a consulta efetuada. Deverá
entregar a situação contributiva da segurança social e das finanças até à data da
celebração do contrato com efeitos a dia 1 de Março de 2014. -------------------------------Da análise da proposta do concorrente aferimos os seguintes atributos (a título de exemplo
elencamos alguns): ------------------------------------------------------------------------------1 – Preço total mensal sem IVA: 500,00 € (quinhentos euros); ------------------------------2 – Taxa de IVA aplicável: 23%; ----------------------------------------------------------------3 – Condições de pagamento, sendo que não podem ser propostos adiantamentos por
conta dos serviços a fornecer: 30 dias; ---------------------------------------------------------
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4 – Prazo de execução: A partir do dia 1 de Março de 2014; ---------------------------------5 – Outras condições acessórias à aquisição dos serviços 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: --------------------------------------3.3. A adjudicação à empresa SEGLA – Serviços de Gestão e Contabilidade, com
sede na Estrada das Várzeas, N.º 15-A, 2790-444 Queijas, pelo valor global de
6.000,00 € (seis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (23%), de acordo com
as demais condições apresentadas na sua proposta, nomeadamente, atualização de
avença anual de acordo com o índice de inflação: --------------------------------------------a) Serviço de Consultoria na área da Contabilidade financeira para a União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, que se traduz no acompanhamento na elaboração do inventário dos
bens, direitos e obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação, apoio e verificação do
cumprimento da norma de controlo interno contabilístico da Junta de Freguesia,
elaboração de orçamentos (incluindo o “PPA” e “PPI”), revisões orçamentais, alterações
orçamentais, balancetes discriminativos da situação financeira e do controlo orçamental e
execução das contas de gerência e demais documentos exigidos por Lei. ------------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------5. A aprovação de contrato e assinatura de prestação de serviços, nos termos do art.º
98º do CCP, pelo período de um (1) ano, eventualmente renovável por períodos iguais,
desde que não seja denunciado por nenhuma das partes com aviso prévio de 60 dias,
conforme proposta em anexo, mediante informação e cabimentos iguais. ----------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 17/2014 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 54/2014, relativamente ao pedido da Sra. Maria Eduarda
Cabral Simão, sua filha e neto, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui a
Sepultura N.º 100 do Talhão N.º 6. ----------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 100 do talhão n.º 6 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Senhora Maria Eduarda Cabral
Simão, portadora do Bilhete de Identidade N.º 4414336, sua filha Paula Alexandra Cabral da
Fonseca, portadora do Cartão de Cidadão N.º 10206887 e seu neto Martim da Fonseca
Rodrigues Robalo, portador do Cartão de Cidadão N.º 31044795. -------------------------------
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2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 18/2014 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que o desporto assume na sociedade atual e tendo como
objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2014 desta Junta de Freguesia prevêem,
através do apoio a ações de índole 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 Desportiva de Queijas, no
valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às atividades desportivas a desenvolver pela
referida Associação. --------------------------------------------------------------------------------2 - 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 19h30m.

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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