APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
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DE 05/05/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 4 ----------------------------------------Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, na Sede da
Junta de Freguesia, em Carnaxide, 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, o Senhor Vogal José Rodrigues. A
Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto e a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontram-se
ausentes por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel
de Sousa de Vilhena justificou as ausências e deu início à quarta 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 36/2016 – Compartimento N.º 15 A do Ossário N.º 8 Concessão a título perpétuo; -----------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 37/2016 - Compartimento n.º 25 do Ossário n.º 1 –
Prescinde os direitos sobre os restos mortais; ----------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 38/2016 – Compartimento N.º 8 F do Ossário N.º 4 –
Prescinde os direitos sobre os restos mortais; ----------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 39/2016 - Compartimento N.º 3 I do Ossário N.º 4- Afixação
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de Edital e colocação de placa de abandono; -----------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 40/2016 – Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela –
Apoio ao Corta-Mato Escolar; ----------------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 41/2016 – Alteração à deliberação n.º 12/2016 - tolerância
de ponto de Carnaval; ------------------------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 42/2016 – Feira do Livro – Festa das Palavras; ---------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ A Associação de Dadores de Sangue informa que, no passado dia dois de dezembro,
realizou-se a assembleia geral para a eleição dos novos órgãos sociais. De acordo com os
novos estatutos, foi nomeado para o quadriénio dois mil e dezasseis/dois mil e dezanove, o
Presidente da Direção Sr. Jorge Felisberto do Carmo Dionísio. Aproveita para apresentar os
melhores cumprimentos e agradecer toda a colaboração prestada durante o mandato do Sr.
Luís Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Estive numa reunião, no passado dia vinte e cinco de janeiro, com o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, a Sra. Chefe da Divisão de
Recursos Humanos da Câmara Municipal e com diversos técnicos, tendo-me feito acompanhar
do nosso Consultor Jurídico Dr. José Nuno Brito da Silva, para discutir os assuntos
relacionados com os trabalhadores que se encontram em mobilidade, ao abrigo do protocolo
estabelecido entre a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e a Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras em mil novecentos e noventa e três. Para além de assuntos diversos que
abordámos, interessava resolver duas questões que a Junta de Freguesia, desde julho,
insistia para que fossem tomadas algumas providências dado que desde essa altura a Santa
Casa da Misericórdia deixou de transferir os vencimentos da trabalhadora Educadora de
Infância Adelaide Nascimento e do trabalhador Educador de Infância José Barreto. Pelo que,
conforme já relatada aqui em reuniões anteriores, interessava resolver a situação desses dois
trabalhadores dado que estavam impedidos, pela Santa Casa, de regressar ao serviço. Quero
destacar aqui a grande colaboração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que teve uma
total abertura no sentido de que estes processos sejam resolvidos da melhor forma, tendo
ficado explanado nessa reunião que a Junta de Freguesia cumpriu o determinado na Lei,
pagando os vencimentos desses trabalhadores porque estavam ao serviço e porque, no caso
da trabalhadora Educadora de Infância Adelaide nascimento foi-lhe instaurado um processo
disciplinar que, depois de decorrido, apenas foi atribuída uma pena de multa suspensa e, no
caso do trabalhador José Barreto, não havia matéria de fato porque nós não podíamos inquirir
testemunhas, face à comunicação da Santa Casa sobre o trabalhador que envolviam crianças,
foi tomada a decisão de comunicar à Santa Casa que esse mesmo trabalhador, se houvesse
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algum procedimento, deveria ser comunicado pelas testemunhas, pela Santa Casa, ao
Ministério Público. Face a estas circunstâncias e dado que o assunto da Educadora Adelaide
Nascimento também já se encontra no Ministério Público, por participação que nós
desconhecemos porque não fomos informados, apenas foi requerido a esta Junta de
Freguesia cópia do processo, e no caso do Educador José Barreto também se encontra no
Ministério Público mas, até ao momento, não nos foi pedido qualquer dado sobre o
trabalhador. O Sindicato oficiou a Câmara Municipal no sentido de que a Educadora Adelaide
Nascimento retomasse imediatamente funções, dado que era um direito que lhe assistia e
que nós confirmamos. Tanto um trabalhador como outro tem direito a retomar as suas
funções nos estabelecimentos de ensino onde estão alocados, por outro lado, foi chegada à
conclusão pela Santa Casa, nesta reunião, que não havia condições para esses dois
trabalhadores retornarem à Santa Casa e eu voltei a reiterar que esses trabalhadores tinham
direito a regressar aos seus postos de trabalho mas que, não regressando, a Santa Casa ou o
Municipio teriam que lhes arranjar uma colocação. Inicialmente foi proposto que a Junta de
Freguesia recebesse esses dois trabalhadores e que eu, imediatamente, respondi que não era
isso que estava previsto no protocolo e, portanto, a Junta de Freguesia não tem,
internamente, qualquer função que possa atribuir a Educadores de Infância, logo, teria que se
arranjar uma solução. O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu orientação aos serviços para
que estes dois trabalhadores sejam colocados em serviços do Municipio de Oeiras, saindo
desta Junta de Freguesia por mobilidade. Julgo que, para esta Junta de Freguesia ficou
salvaguardado o posto de trabalho dos dois trabalhadores e ficou salvaguardado que esta
Junta de Freguesia não tem qualquer competência no pagamento de qualquer remuneração
de qualquer trabalhador que esteja ao abrigo do protocolo assinado entre as três entidades,
no ano de mil novecentos e noventa e três. --------------------------------------------------------- O Linda-a-Pastora Sporting Clube participou numa corrida de atletismo, no norte de
Portugal, onde obtiveram excelentes resultados, nomeadamente, os atletas Carlos Marques
em quarto classificado, o atleta João Caldeira em sexto classificado, Arménio Patrício em
quinto classificado, José Félix em décimo classificado, ou seja, no campeonato nacional de
estrada o clube obteve um honroso vigésimo lugar. Parabéns ao clube. --------------------------- Foi criado, pela Associação Nacional de Freguesias, o prémio nacional Cândido Moreira
para autonomia nacional. É atribuído anualmente para trabalhos produzidos pelas Freguesias
na área da autonomia local e da modernização administrativa. ------------------------------------ Quero felicitar os serviços do Municipio pelo ato eleitoral que decorreu no dia vinte e
quatro de janeiro, Eleições Presidenciais dois mil e dezasseis, e também agradecer ao
Executivo que prestou serviço no ato eleitoral, nomeadamente eu próprio, o Sr. Secretário, o
Sr. Vogal Rocha, o Sr. Vogal Rodrigues e à Sra. Vogal Carla Pinto que colaborou durante a
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manhã. Acho que foi um ato eleitoral que decorreu muito bem, foram atendidas as exigências
da Comissão Municipal e das Juntas de Freguesia para que fossem melhoradas algumas
situações e, portanto, é de continuar a manter sendo que a Junta de Freguesia manteve o seu
apoio no café aos membros das mesas e o Municipio poderia vir a delegar na Junta de
Freguesia a atribuição dos lanches, mediante um subsidio, que as Juntas de Freguesia
estariam preparadas para prestar esse trabalho, se for assim o entendimento da Câmara
Municipal de Oeiras no futuro. ------------------------------------------------------------------------ Está a decorrer nas escolas o Programa de Educação Ambiental, decorre por todo o
Concelho, inclusive na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. Houve plantação de
árvores em vários locais, em Outurela e, por exemplo, também na Alameda de Queijas. -------- Foi efetuada uma excelente obra de requalificação do lago da Alameda de Queijas, que
julgo que ficou muito bonita, e que era um compromisso deste Executivo na sequência do ato
eleitoral de dois mil e treze. Mais um compromisso assumido e cumprido. ------------------------ O Grupo Motard Lobos de Carnaxide vai inaugurar a sua sede, atribuída por esta Junta de
Freguesia em regime de comodato, no dia cinco de março, sendo que a abertura, para já,
será apenas para associados e pedem que a Junta de Freguesia autorize a colocação de um
pequeno toldo à frente da sede. A Junta de Freguesia não vê qualquer inconveniente, tendo
eu respondido que trazia este assunto a reunião, mas foram alertados para que mantenham
os níveis de segurança pública, ruído e boa vizinhança para que, no futuro, essa associação
não seja alvo de críticas por qualquer motivo. Aproveito para convidar os Srs. Vogais para a
inauguração formal que será no dia cinco de março, pelas quinze horas, no mercado de
Carnaxide. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vamos implementar, a partir deste mês, novos mapas de atestados, apoio jurídico,
canídeos. Agora, o Gabinete de Apoio Social deverá prestar-me informação de quantos
atendimentos são marcados e quantos são efetuados para que se perceba qual é o
movimento que efetivamente existe e até, para futuro, se houver necessidade de
reorganização dos serviços. Em Queijas foram agendados dez atendimentos, sendo que três
foram primeiras vezes, três foram seguimentos e uma tem um processo antigo. Em
Carnaxide, nomeadamente no caso da Dra. Marta Fragoso que agora também presta
atendimentos

em

Queijas,

foram

agendados

dezanove

atendimentos

e

apenas

um

atendimento não foi efetuado. No caso do Dr. Rodrigo Lencastre, foram agendados vinte e um
atendimentos e apenas um atendimento não foi efetuado. Temos uma excelente produção
sendo que Queijas tem menos procura porque a realidade é completamente diferente em
termos sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira -------------------------------------------------------------
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No período compreendido entre o dia 21 de Janeiro de dois mil e dezasseis e o dia 03 de
Fevereiro de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário
de 62.125,85 € (sessenta e dois mil cento e vinte e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos);
em caixa 794,75 € (setecentos e noventa e quatro euros e setenta e cincos cêntimos), sendo
o total das disponibilidades de 64.460,56 € (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta
euros e cinquenta e seis cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas
perfazem 4.580,21 € (quatro mil quinhentos e oitenta euros e vinte e um cêntimos);
despesas efetuadas e liquidadas num valor total de 54.097,54 € (cinquenta e quatro mil
noventa e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 36/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 04/2016, relativamente ao pedido do Senhor Jorge Manuel
Mendes Capela para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 15 A do Ossário n.º 8.
Conforme informação n.º 533/2015 e deliberação n.º 205/2015, aprovada por unanimidade
dos presentes em reunião de executivo de 19 de Novembro de 2015, o referido
compartimento encontra-se vago para nova inumação. ------------------------------------------No dia 20 de Janeiro de 2016, foi inumado no compartimento 15 A do Ossário N.º 8, as
ossadas de Maria José Mendes, mãe do requerente, trasladadas do Cemitério Municipal de
Oeiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 15 A do Ossário n.º 8, ao
Sr. Jorge Manuel Mendes Capela, portador do Cartão de Cidadão N.º 4899950. ---------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 37/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 45/2016, relativamente à declaração rececionada por esta
Junta de Freguesia do Senhor Francisco Sales Rodrigues, sob o registo n.º 368 de
26/01/2016, declarando que prescinde dos direitos sobre os restos mortais de Maria Noémia
Gomes Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 25 do Ossário n.º 1, seja apropriado pela Junta de Freguesia,
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nos termos do Regulamento em vigor. ------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 38/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 46/2016, relativamente à declaração rececionada por esta a
Junta de Freguesia do Senhor Francisco Sales Rodrigues, sob o registo n.º 367 de
26/01/2016, declarando que prescinde dos direitos sobre os restos mortais de Joaquim do
Carmo Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1. Que o compartimento n.º 8 F do Ossário n.º 4, seja apropriado pela Junta de Freguesia,
nos termos do Regulamento em vigor. ------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 39/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 47/2016, relativa ao compartimento n.º 3 I do Ossário n.º
4, que se encontra em regime de aluguer desde 04 de Setembro de 1963, sendo responsável,
a Sr.ª Maria Teresa dos Santos Couto. ------------------------------------------------------------Neste sentido, a anuidade do referido compartimento encontra-se em atraso desde 2002,
tendo esta Junta de Freguesia remetido ofício ao responsável, comunicando o respetivo
atraso, tendo o mesmo sido devolvido com indicação de não reclamado. -----------------------Neste contexto e de acordo com os pontos n.º 1 e 4, artigo 47.º do capítulo X, do
Regulamento do Cemitério Paroquial da Freguesia de Carnaxide, propõe-se: ------------------1. Que seja afixado o Edital nos locais habituais e colocação de placa de abandono no
compartimento n.º 3 I do ossário n.º 4. -----------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 40/2016 ---------------------------------------------------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 2016 desta Junta de Freguesia preveem,
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através do apoio a ações de índole desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela, vai realizar o corta mato
escolar no dia 18 de março do corrente ano, tendo solicitado a esta Junta de Freguesia o
apoio na atribuição de medalhas para os alunos de vários escalões e logístico, conforme
pedido em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição por aquisição de trinta e seis (36) medalhas com fita, do 1º ao 3º classificado
de 6 escalões de ambos os sexos para o Corta Mato Escolar a ser cabimentado na ação 127
do PPA; ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Apoio logístico no que concerne ao fornecimento de rolos de fita sinalizadora para delimitar
o circuito da prova e aparelhagem com um microfone. ------------------------------------------3. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 41/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 12/2016, aprovada por unanimidade dos presentes em
reunião de executivo de 11 de Janeiro, referente à concessão de tolerâncias de ponto no ano
de 2016 e considerando que o Governo até à presente data não atribuiu tolerância de ponto à
função pública no dia de Carnaval e os serviços do Município de Oeiras encontram-se
encerrados no dia 9 de Fevereiro, importa estar em consonância com os demais serviços, pelo
que se torna necessário alterar a tolerância concedida na época de Carnaval, no dia 8 de
Fevereiro (Segunda-feira) para o dia 9 de Fevereiro (Terça Feira de Carnaval). ---------------Neste contexto e ao abrigo das competências de funcionamento da Junta de Freguesia, pelo
artigo 19º, da alínea b), da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, propõe-se: ------------------1. A alteração do dia de tolerância do dia 8 de Fevereiro para o dia 9 de Fevereiro de 2016; -2. Por razões de interesse público o Cemitério mantém-se aberto no horário normal de
funcionamento. Os trabalhadores que prestarem serviço no cemitério nestes dias deverão
gozar as tolerâncias de ponto correspondente ao período de trabalho normal, em data a
acordar. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. O Mercado Municipal de Carnaxide e o Mercado Municipal de Queijas mantém-se abertos
no período da manhã. ------------------------------------------------------------------------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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7 – Proposta de Deliberação N.º 42/2016 ---------------------------------------------------A Empresa “Sistema J - Editora Portuguesa de Livros, Unipessoal Lda.”, solicitou a viabilidade
de concretização em parceria com esta Autarquia a realização de uma feira do livro a ter
lugar no Centro Cívico de Carnaxide, designada por “Festa das Palavras 2016” entre os dias
10 de Fevereiro e 27 de Março de 2016, cujo âmbito será um certame constituído por uma
tenda com as dimensões de 10mX20m, que será instalada pelo promotor no átrio central do
Centro Cívico e que contará, ao longo da sua duração com as seguintes atividades: ----------- Feira do Livro (Cultura a baixo preço) ------------------------------------------------------------ Feira de Livro temático (todas as semanas uma área cultural estará em relevo) -------------- Apresentações de Livros por autores e ainda: ---------------------------------------------------- Tertúlias Culturais ---------------------------------------------------------------------------------- Apresentação de Cd's com a presença de artistas em miniconcerto ---------------------------- Momentos Musicais e de Poesia ------------------------------------------------------------------- Palestras e Conferências Públicas temáticas ------------------------------------------------------ Outras actividades de carácter lúdico e cultural -------------------------------------------------Será desenhada semanalmente uma agenda cultural que será promovida quer no local, quer
por via digital, fornecida pela empresa. -----------------------------------------------------------A empresa “Sistema J” detém a marca de venda e distribuição de livros MBOOKS, que conta
já com mais de 30 anos de atividade e uma presença muito forte da venda de livros a baixo
custo. ------------------------------------------------------------------------------------------------O objetivo deste certame é levar a cultura, em particular o livro, ao maior número possível de
pessoas desta União de Freguesias, a baixo preço, e proporcionar momentos culturais
interessantes que de outra forma não poderiam beneficiar em proximidade, querendo
também associar a Biblioteca Municipal neste evento, com sessões temáticas ao longo do
mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Apoiar a realização em parceria com a Empresa “Sistema J - Editora Portuguesa de Livros,
Unipessoal Lda.” a Feira do Livro, designada por “Festa das Palavras 2016” entre os dias 10
de Fevereiro e 27 de Março de 2016, no Centro Cívico de Carnaxide. ---------------------------2. Licenciamento do evento e solicitação ao Município de Oeiras, para autorização de
ocupação de via pública do Centro Cívico de Carnaxide; -----------------------------------------3. Fornecimento de energia elétrica à tenda e apoio logístico e divulgação do evento. --------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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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 18horas.

O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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