APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
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DE 30/08/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 7 ----------------------------------------Aos três dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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, e 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 sétima 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 – Informação Escrita de Novembro e Dezembro de 2015 --------------------------------------4 – Mapa de atestados ------------------------------------------------------------------------------5 – Apreciação do relatório de delegação de competências de Janeiro e Fevereiro de 2016 ----

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 48/2016 – Restituição do Compartimento N.º 4 A do ossário
n.º 4 e concessão a título perpétuo do Compartimento n.º 8F do Ossário n.º 4; ----------------
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2 – Proposta de Deliberação N.º 49/2016 - Concessão da Loja nº 12 do Mercado Municipal de
Carnaxide; -------------------------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 50/2016 - Estatuto de Direito de Oposição – Relatório de
avaliação de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 51/2016 – Clube “Os Catedráticos” – Apoio ao torneio de
ténis de mesa – 25 de Abril de 2016; -------------------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 52/2016 – Atribuição de comparticipação financeira ao Clube
“Os Catedráticos”; ----------------------------------------------------------------------------------6 – Propostas de Deliberação N.º 53/2016 - Atribuição de comparticipação financeira ao
Grupo de Dança “Terras da Nóbrega”; ------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 54/2016 - Compartimento n.º 34 A do Ossário n.º 4 Concessão a Título Perpétuo; ----------------------------------------------------------------------8 – Proposta de Deliberação N.º 55/2016 - Sepultura Nº 75 do Talhão N.º 10 - Concessão a
título perpétuo; -------------------------------------------------------------------------------------9 – Proposta de Deliberação N.º 56/2016 – Aprovação de Medida Contrato Emprego Inserção
- Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração – Pedro Cabral; -------------10 – Proposta de Deliberação N.º 57/2016 - Aprovação de Medida Contrato Emprego Inserção
- Recrutamento de pessoal – Desempregados de Longa Duração – Cipriano Lino; -------------11 – Proposta de Deliberação N.º 44/2016 - Escola Camilo Castelo Branco – Paragens de
transportes públicos – estudo de viabilidade – Pedido de parecer; * (Proposta que tinha sido
retirada e adiada na reunião de 18 de Fevereiro de 2016). ---------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Decorreu, no Mercado Municipal de Queijas, entre o dia onze e dezassete de março, a
exposição “Recriarte” promovida por uma animadora sociocultural da Escola Superior de
Educação de Lisboa, que estagiou no Centro Paroquial de queijas e que tem como principal
inspiração A Artista Plástico Joana Vasconcelos. ----------------------------------------------------- Hoje, realizámos uma plantação de árvores, como é habitual todos os anos, com as
crianças da União das Freguesias. Foram escolhidos sete estabelecimentos de ensino onde
estivemos presentes durante todo o dia a plantar árvores com as crianças. Todos os anos
vamos variando de estabelecimentos de ensino para contemplar a maioria deles, desde a
Outurela, Carnaxide, Queijas e Linda-a-Pastora. Foi uma atividade que correu muito bem,
também ajudou o fato de o dia estar bonito, as crianças estavam muito felizes. Não gosto de
destacar nada em particular mas gostei muito da forma como fui recebido na Escola Sylvia
Philips que é uma escola pela qual tenho um carinho muito grande, pelas que temos feito ao
longo dos anos e que, pela proximidade, essa ligação, para mim, sempre foi interessante.
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Também gostei muito de estar na Escola Narcisa Pereira, que irá entrar em obras em junho e
que vai ser uma requalificação total da escola e, portanto, mais um ponto cumprido, daqueles
que foram colocados no nosso manifesto eleitoral em finais de dois mil e treze. ------------------ Nos últimos dias procedemos à conclusão da segunda fase de rebaixo de lancil em
passadeira, em Linda-a-Pastora no núcleo antigo. No Cemitério, o Sr. Vogal coordenou
diversas ações de promoção de requalificação do espaço público, nomeadamente, o corte das
sebes, o novo revestimento de paredes da casa de banho, o cemitério, ao longo dos tempos,
vai ficando mais bonito apesar de ser bastante antigo e já ter sido herdado dessa forma,
como sabem, um pouco antiquada e envelhecida com o tempo, é um cemitério com setenta e
sete anos. Também tivemos intervenções em Outurela, em Carnaxide, em Queijas. ------------- Continua a decorrer a obra da Estrada da Amadora, obra a cargo do SIMAS, a construção
de hidráulica de captação de águas fluviais a norte da Serra de Carnaxide, uma obra muito
importante e estruturante mas que está a causar alguns problemas de trânsito, que foram
acautelados por esta Junta de Freguesia, por iniciativa própria, junto da PSP e da Policia
Municipal com colocação de brigadas de trânsito, de manhã e ao fim da tarde. Temos em obra
a Rua aquilino Ribeiro que também, nos primeiros dias, causou alguns problemas,
nomeadamente, o empreiteiro não acautelou a questão do pó e que eu, durante o fim-desemana, estive a responder a email’s de munícipes, que deviam ser canalizados para o
Municipio e que deveria ser o Municipio a responder, nomeadamente o Sr. Vereador
correspondente, mas que é o Presidente da Junta de Freguesia, pela proximidade, que
reponde, o que já vem sendo hábito. É uma obra do Municipio, anunciada também no nosso
manifesto eleitoral, estruturante e importante porque é uma rua que confinava com todas as
pracetas a sul, que estavam requalificadas e aquela rua não e portanto vai ser importante.
Depois, o nosso ex-libris, “palavra dada palavra honrada”, que é o Centro de Saúde de
Carnaxide e que já está na fase de arranjos exteriores e será concluído nos finais de junho.
Temos, ainda, a implementação de uma obra importante na Rua Luísa Neto Jorge que é a
implantação de sinalização de redução e velocidade, de uma zona “trinta”, que foi um projeto
ganho no Orçamento Participativo do Municipio, uma obra importante. Depois, temos uma
obra importante, também anunciada pela ex Junta de Freguesia de Carnaxide, que foi muito
batalhada e que é a requalificação do Núcleo Antigo e que, felizmente, também avançou,
mais devagar para que, também por proposta minha junto do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, as outras se concluam antes de esta se iniciar, mesmo a sério, para não causar
ainda mais problemas de trânsito, mas todas as obras causam sempre incómodo, o que é
normal, só quem nada faz é que não incomoda. Não são umas obras quaisquer, são obras
estruturantes e importantíssimas e que, para além da recuperação e requalificação do Núcleo
Antigo de Carnaxide em simultâneo e estamos a falar de zonas de lazer, de novos
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pavimentos, com a introdução de uma nova cultura de chamar mais jovens àquela zona, com
a aquisição de dois edifícios por parte do Municipio para habitação jovem que já estão quase
em fase de conclusão e tudo isso são projetos importantes. Amanhã vamos, com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal, visitar as localidades de Linda-a-Pastora e Queijas para
resolver algumas questões também importantes para a nossa Freguesia. -----------------------

--- De seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao público presente. --------------------------- Pelo Bruno Manuel Silva Ruivo, residente na Rua Quinta do Bonfim, porta número trinta e
seis, em Queijas, foi dito o seguinte: ----------------------------------------------------------------- O tráfego de autocarros que é volumoso na Rua Quinta do Bonfim, em descida, onde
passam sete carreiras, que começam a partir das quatro da manhã. Quero ver da
possibilidade de ser estudado algum desvio pela Rua José Januário seguido da Rua Marechal
Saldanha para recuperar a Rua Marquês Sá da Bandeira, pelo menos na descida que limitaria
o tráfego e serviria a zona de mais população, zona essa sem a passagem de autocarros.
Temos, também, um problema de estacionamento na mesma rua, visto tratar-se de uma rua
estreita para a passagem nos dois sentidos e, portanto, não tem estacionamento em
nenhuma parte da rua. Em relação ao terreno baldio que está Rua Marquês Sá da Bandeira,
em frente à PSP e que, estranhamente, não está vedado como outros terrenos estão, na
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Manuel Costa, residente na Rua Sacadura Cabral, porta número dez, rés-do-chão
lado esquerdo, em Carnaxide, foi dito o seguinte: --------------------------------------------------- Já tinha falado sobre a limpeza das árvores e que já foi feita na Praceta António Boto. Em
frente à porta número trinta e dois andaram a limpar três árvores e colocaram uma fita de
árvore a árvore, que no dia a seguir rebentou com o vento e as únicas árvores que não foram
limpas foram aquelas três. Na altura, falei nisso e o Sr. Presidente disse que se ia por um
gradeamento à volta e que as pessoas que não tivessem tirado os carros ficavam
responsáveis por quaisquer danos causados nas viaturas. Entretanto liguei para a Câmara
Municipal, falei com a pessoa responsável e disse que a fita que colocaram não resolveu o
problema e, ainda, sugeri que colocassem um cartaz a avisar o dia em que iriam fazer o corte
das árvores porque todas as árvores foram limpas menos aquelas três. Agora que caíram as
folhas temos luz mas quando tem as folhas tapa dois candeeiros. Fiquei um pouco chateado
com o corte da relva em frente à minha casa, temos umas palmeiras bonitas, um jardim
bonito e só ficou terra, não ficou relva nenhuma. De todas as empresas que fizeram a
manutenção dos jardins esta é a pior, sempre elogiei os jardineiros que cá estiveram. Foram
lá com uma máquina e deixaram a terra à vista. Ao pé do poste da água, abriram um buraco
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e estiveram a colocar canalização e, em vez de planearem aquilo e ficar tudo direito, ficou um
monte. Uma das papeleiras que a Junta de Freguesia andou a colocar está deitada no chão. A
obra não está acabada e começaram outra na Estrada da Outurela, no jardim que tem o
chafariz e que está sem água por causa das obras há já um mês. Está tudo esburacado,
nunca mais acabam a obra. Na parte do arvoredo da Praceta António Boto e da Avenida de
Portugal, em geral, é a Câmara Municipal que faz as limpezas, tem andado lá uma empresa,
mas na parte da jardinagem, não limpam o arvoredo, se tivesse visto, tinha pedido para
limpar as árvores que tapam os candeeiros. -------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente foi respondido o seguinte, ao munícipe: ------------------------------------ Infelizmente ou felizmente, nenhum assunto que foi aqui apresentado é da competência
da Junta de Freguesia. Felizmente porque não nos trazem assuntos que sejam da Junta de
Freguesia e que, em princípio, as coisas estão a correr bem. Infelizmente, se fossem nossos,
a atuação seria diferente, pela proximidade. Começando por responder ao Sr. Bruno Ruivo,
quero dizer que o primeiro assunto que nos apresenta é exatamente um paradigma daquilo
que, ao longo dos anos, nos tem tornado impotentes com tudo o que tem a ver com carreiras
de transportes. Infelizmente, a empresa de transportes que nos serve, quer em Carnaxide
quer em Queijas, é autista, isto é, são pessoas que não nos ouvem. Temos imensos casos de
horários e dou-lhe um exemplo, a Junta de Freguesia, e acho que é das únicas ou das poucas
no Concelho, é a própria que afixa os horários nas paragens dos autocarros, nas vitrinas dos
avisos, disseram-nos, logo no início dos primeiros mandatos, que não tinham essa
capacidade. Nós, duas ou três vezes ao ano, atualizamos os horários, todas as paragens dos
autocarros estão identificadas mas, no que diz respeito às carreiras, a única coisa que lhe
posso garantir é, se nos arranjar um abaixo-assinado, estou disposto a coloca-lo também na
Delegação da Junta de Freguesia, para as pessoas que entenderem assinar e, depois, sou
portador da vossa intenção, porque nos dá mais força, e marco uma reunião com a Vimeca
para apresentar essas questões. Porque, nem a Câmara Municipal tem força para os demover
ou mover, dependendo das situações. Temos casos gritantes, um deles até vai ser deliberado
hoje aqui, com parecer desfavorável da Junta de Freguesia, precisamente porque aqui em
Carnaxide a Câmara Municipal está a propor-nos uma alternativa de uma situação de uma
carreira em que irá prejudicar, na nossa opinião, os moradores e nós vamos dar parecer
desfavorável contra a Câmara Municipal porque nós defendemos a nossa população e,
portanto, não podemos permitir isso. Independentemente disso estamos a falar de quatro
carreiras que sobem e descem a Rua Quinta do Bonfim. Compete-me a mim, agora, enviar
um email à Vimeca a dizer que existem cidadãos que partilham a sua opinião e qual é a
viabilidade. Agradeço, depois, que me faculte o seu endereço de email para lhe dar o

5

6
feedback. Em relação ao terreno, o mesmo é privado e, ainda no tempo da ex-Junta de
Freguesia de Queijas, a Junta de Freguesia chegou a limpar o terreno para quando queria
utilizar nas festas. Não sei se já reparou que os donos do terreno foram obrigados a vedar o
terreno, não tenho qualquer problema de pedir à Policia Municipal que esse proprietário seja
intimado a vedar o terreno. Mas há uma questão, o terreno vedado não vai impedir que o lixo
entre. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Respondendo ao Sr. Manuel Costa, por acaso não estou de acordo consigo, por duas
situações. Esta empresa que a Câmara contratou é muito melhor que a anterior porque nunca
mais houve lixo nos jardins e havia sempre lixo nos jardins, que é uma coisa que se nota
logo. Dou-lhe razão numa coisa, eles têm a mania de cortar muito rente a relva, não faz
sentido nenhum. Há uns anos atrás, antes das Festas de Carnaxide, limparam a relva toda
precisamente quando estavam quase a acontecer as festas, choveu um bocado e era quase
lama. Outra situação que não concordo consigo é que a empresa não arrisca, os carros estão
lá, com ou sem papel, eles não cortam as árvores porque, depois, serão responsabilizados.
Mesmo com avisos, se os carros não saírem do local, a empresa não corta as árvores. Estão
muito habituados, é o seu trabalho todos os dias. No entanto, já enviei um email ao Sr.
Arquiteto Alexandre Lisboa, Chefe da Divisão de Espaços Verdes da Câmara Municipal, sobre
a questão das papeleiras, a questão da relva e a questão de não terem ido ao número trinta e
dois. Estive ontem na Estrada da Outurela porque tive uma reclamação de um assunto junto
ao chafariz, que chamam de “caixão” e que eu, para disfarçar, coloquei uma placa a dizer
“Freguesia de Carnaxide - Água Não Potável”. Agora, o que é bonito é a obra que a Junta de
Freguesia lá fez há seis anos, em que tirou as tábuas onde as pessoas caíam e pôs lajetas e
que, ainda hoje, não existe uma fora do sítio. E fui lá porque houve uma senhora que pediu
para fazer uma rampa junto à entrada de casa. Fui ao local e aproveitei e tirei as fotos do
estado em que está a obra da Divisão de Espaços Verdes, que é uma obra que foi feita em
vários locais. Aquela obra é importante, está a ser feita em vários locais porque eles estão a
colocar um sistema de captação de água subterrânea para aproveitar para a rega. Toda a
Avenida Portugal vai ter um sistema sustentável de rega, completamente autónomo. Agora
andam a fechar, noutro local, tirei fotos ontem e enviei ao Arqº Alexandre Lisboa. Curiosidade
ou não, hoje de manhã, andava no local uma carrinha com os homens. Felizmente vivemos
num Concelho de qualidade e, o que para nós já não é normal, se fosse noutro Concelho, era
normal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente foi, ainda, informado o seguinte: -------------------------------------------- Pedi uma lista das baixas médicas, que passa a vir a reunião, porque já começa a ser um
pouco pesado para os que cá ficam, para os que estão doentes ou tiveram acidentes é
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lamentável, mas é uma sobrecarga de trabalho nos restantes trabalhadores. Eu estou com
sobrecarga de trabalho porque a Rita está com sobrecarga de trabalho, bem como outros
trabalhadores. O Sr. Armando Lopes voltou a entrar de baixa, esteve de baixa do dia vinte e
dois de janeiro a nove de fevereiro e, agora, está de baixa desde vinte e nove de fevereiro
até dia vinte e três de março; o Sr. Ricardo Rodrigues esteve de baixa desde o dia doze de
fevereiro até dia vinte e oito de fevereiro; a Emília Antunes esteve de baixa prolongada até ao
dia cinco de fevereiro; o Sr. Luís Trindade esteve de baixa prolongada até ao dia dez de
fevereiro; a Educadora Renata Tenreiro esteve de baixa de dez a doze de fevereiro; a
Assistente Operacional Dalila Matos esteve de baixa entre o dia um de fevereiro e doze de
fevereiro; a Educadora Florinda Marques esteve de baixa entre o dia um de fevereiro e doze
de fevereiro. Atualmente de atestado médico encontra-se a Assistente Social Ana Barata, de
baixa prolongada; o trabalhador Armando Lopes até dia vinte e três de março; o trabalhador
Sérgio Gomes, de licença parental, até ao dia oito de abril; a Educadora Conceição Salgueiro,
do dia vinte e nove de fevereiro ao dia vinte e nove de março. Como veem, este é o nosso
dia-a-dia e já não estou aqui a colocar a D. Eunice da equipa de Queijas que se encontra de
baixa por acidente de trabalho, a D. Rosário da equipa de Carnaxide que também regressou
agora de baixa por acidente de trabalho. Felizmente temos alguns trabalhadores muito
competentes e que acabam por ter uma sobrecarga de trabalho e não faltam, não chegam
atrasados, que é uma questão que temos que abordar numa reunião porque alguns
trabalhadores chegam constantemente atrasados de manhã e depois de almoço. ---------------- A jovem dos Tempos Livres que está na Delegação tem que estar ocupada. Ou está
ocupada de apoio à Assistente Social Dra. Marta Fragoso que já está a substituir a Dra. Ana
Barata, ou então está no atendimento, porque aquilo não é para estudar. Se não tem
trabalho dado pela Assistente Social vai para o atendimento. ------------------------------------

--- Pelo Sr. Tesoureiro foi dito o seguinte: ----------------------------------------------------------- Em conversa com a Empresa de Contabilidade que nos dá assistência e que está a
elaborar o inventário, segundo o regulamento que foi aprovado, para apresentar e ser votado,
tanto no Executivo como na Assembleia de Freguesia em Abril, foi-me informado pela mesma
que o inventário estará pronto até ao final do mês, conforme tinha sido combinado. Está tudo
dentro do prazo previsto e poderá vir a reunião de Executivo. -----------------------------------

--- A Associação dos Dadores Benévolos de Sangue informou que enviou para a Câmara
Municipal, no dia vinte e três de Fevereiro, o pedido de resolução do protocolo. ------------------ O Municipio de Oeiras informa que o reforço de dois trabalhadores em regime de
mobilidade, cantoneiros, foi autorizado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, para
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substituição de trabalhador que não concluiu com sucesso o período experimental e será
objeto de apreciação na próxima reunião de Executivo que ocorre no dia vinte e três e que
serão envidados todos os esforços para que seja apreciado na próxima Assembleia Municipal,
no dia vinte e oito e, se tal possível, estarão em condições, na primeira semana de abril, de
proceder à celebração dos contratos de afetação dos trabalhadores. ----------------------------

--- Visitámos, no dia vinte e cinco de janeiro, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o
Largo da Pátria Nova, o edifício de habitação jovem no número oito do Largo da Pátria Nova,
o edifício de habitação jovem no número oito da Rua Francisco Patarrão, a mina de água de
Carnaxide onde fizemos o percurso subterrâneo, o Centro de Saúde de Carnaxide, o novo
Centro de Saúde de Carnaxide em construção, a Estrada do Canas, a Avenida do Forte, a Rua
Amândio César, a Rua Carlos Belo de Morais e a Rua Fernando de Almeida. Ainda de referir o
espaço do antigo ATL “Arco-Íris” que foi despacho pelo Sr. Presidente para passar para a
posse da Junta de Freguesia, como era nossa ambição e a aprovação da construção do
polidesportivo nos Barronhos. ------------------------------------------------------------------------- Já vos dei conta da visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, amanhã, e que já pedi
ao Sr. Vogal José Rodrigues para me acompanhar, em que vamos visitar a Capela de São
João Baptista, o Quartel dos Bombeiros, a Rua de São Jorge, Caminho Estrada Militar, a
Estrada Militar, a Rua Terras do Poço, o Polidesportivo de Queijas, Jardim Cesário Verde, Rua
Frei Heitor Pinto para a colocação de sistema limitador de velocidade, aprovámos uma
deliberação a propor isso, Rua Cesário Verde no seguimento da reclamação de um munícipe
para colocação de pilaretes à frente do prédio onde mora e que já lhe respondi dizendo que
aquela rua termina com um bocadinho de passeio, não tem continuidade e eu nunca vi lá
nenhum carro em cima do passeio mas o Sr. Presidente da Câmara Municipal decidirá sobre o
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente às obras na Rua Aquilino Ribeiro, felizmente não chove, a Policia Municipal
está a colaborar e o trânsito está mais fluído. ------------------------------------------------------- Recebemos um ofício do Agrupamento de Escuteiros de Queijas onde pede o empréstimo
da nossa aparelhagem de som e que já despachei. ------------------------------------------------- Foi eleita a nova Direção da Associação Apoio, em Outurela, mantendo-se o mesmo
Presidente, Sr. Manuel Gerardo, bem como o mesmo Vice-Presidente, Dr. Artur Almeida e
Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Houve um convite à participação da população do Movimento Plantar Portugal, que desafia
as pessoas à participação junto das suas Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia. ---------
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Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 03 de Março de dois mil e dezasseis e o dia 16 de Março
de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
36.309,80 € (trinta e seis mil trezentos e nove euros e oitenta cêntimos); em caixa 2.705,57
€ (dois mil setecentos e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 40.555,31 € (quarenta mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e
um cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 49.651,25 €
(quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos); despesas
efetuadas e liquidadas num valor total de 23.074,29 € (vinte e três mil e setenta e quatro
euros e vinte e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------

Ponto - Três – Informação Escrita de Novembro e Dezembro de 2015 -------------------- Pelo Sr. Presidente foi dito o seguinte: ----------------------------------------------------------- Posso destacar a Ação Social, a implementação de uma zona wireless no Mercado de
Queijas, as Recolhas de Sangue, a Feira Social em Queijas, a Feira de Natal em Queijas e em
Carnaxide, a Feira do Brinquedo, o Espetáculo “Um Sorriso, Um Brinquedo” com recolha de
brinquedos

para

crianças

carenciadas

e

o

Espetáculo

de

Natal

para

as

famílias

socioeconomicamente vulneráveis, no Auditório Ruy de Carvalho, o aniversário da loja social
da Junta de Freguesia, os bailes de São Martinho em Queijas, o Baile de Natal em Carnaxide,
a requalificação do Parque Infantil do Bairro do Lameiro, espetáculos de folclore, espetáculos
e feiras no Centro Civico, Carnaxide Market, apoio ao comércio local, o andamento do Centro
de Saúde, a visita de D. Manuel Clemente à Igreja da Outurela, entre outras ações e obras. ---- Foi apreciada a Informação Escrita de Novembro e Dezembro de dois mil e quinze. --------

Ponto - Quatro - Mapa de atestados -------------------------------------------------------------- Durante o mês de fevereiro tivemos um total de cento e vinte e seis atestados emitidos,
sendo que trinta e quatro foram provas de vida, vinte e oito de agregado familiar, cinquenta e
sete de residência, dois para visita a estabelecimento prisional e cinco de insuficiência
económica. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto - Cinco - Apreciação do relatório de delegação de competências de Janeiro e
Fevereiro de 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- Foi apreciado e enaltecido o trabalho feito pelas nossas equipas de Carnaxide e Queijas na
manutenção do espaço público de toda a União das Freguesias. ---------------------------------
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Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 48/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 113/2016, referente ao pedido da senhora Ana Maria Jesus
Afonso, solicitando a troca do seu compartimento n.º 4 A do Ossário n.º 8, devido a altura do
mesmo, pelo compartimento n.º 8 F do Ossário n.º 4, que se encontra vago para nova
inumação. -------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido e sendo que compartimento n.º 8 F do Ossário n.º 4, se encontra vago e na
posse desta Junta de Freguesia, dado que o Sr. Francisco Sales Rodrigues, declarou prescindir
do mesmo, conforme ofício com registo de entrada n.º 367 de 26 de Janeiro de 2016 e
deliberação n.º 38/2016, de apropriação pela Junta de Freguesia tendo as ossadas de
Joaquim do Carmo Rodrigues sido trasladadas para a casa dos Ossários. ----------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1. Que seja deferida a pretensão da requerente, senhora Ana Maria de Jesus Afonso,
portadora do Cartão de Cidadão n.º 07468362, sendo declarado prescindido o direito e uso do
mesmo do compartimento n.º 4 A do ossário n.º 4 e atribuição a título perpétuo do
compartimento n.º 8 F do ossário n.º 4. ----------------------------------------------------------2. Que seja oficiada a requerente solicitando a devolução do Alvará original com averbamento
de prescrição e posse da Junta e emitir um novo alvará para o compartimento n.º 8 F do
ossário n.º 4. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 49/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 33/2016, realizou-se a hasta pública, conforme ata em
anexo, no dia 4 de Março de 2016 pelas 15h00 na sede desta Junta de Freguesia para
concessão da Loja n.º 12 do Mercado Municipal de Carnaxide. ----------------------------------Neste contexto e após as licitações indicadas no referido ato, a Senhora Alexandrina Pereira
Batalha em representação da ONGD Bem Sorrir Saúde e bem estar da Mulher e da Criança,
licitou a referida loja pelo valor total de 1.759,62€ (Mil setecentos e cinquenta e nove euros e
sessenta e dois cêntimos), correspondente a 12 vezes o valor da renda, acrescido de 65% do
valor mensal de uma renda. -----------------------------------------------------------------------Pelo exposto propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------1.

A atribuição da loja n.º 12 do Mercado Municipal de Carnaxide à ONGD Bem Sorrir Saúde

e bem estar da Mulher e da Criança, de acordo com o regulamento dos Mercados Municipais
da Câmara Municipal de Oeiras, com efeitos a partir do dia 01 de Abril de 2016, pelo valor
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mensal de 139,10 € (cento e trinta e nove euros e dez cêntimos). ------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------------------

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

3 – Proposta de Deliberação N.º 50/2016 ---------------------------------------------------Aprovado pela Lei nº 24/98 de 26 Maio, o Estatuto do Direito de Oposição assegura às
minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos
executivos das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais. ------------------------------------Tal atividade materializa-se e desenvolve-se, no direito à informação, no direito de consulta
prévia sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividades, no direito de
participação e no direito de depor. De acordo com o artigo 10º do Estatuto do Direito de
Oposição, os órgãos executivos das Autarquias Locais devem elaborar, até fim de Março do
ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do
respeito e garantias constantes do referido Estatuto. Os citados documentos são, por sua vez,
enviados aos titulares do direito de oposição, a fim de que deles se pronunciem. -------------De acordo com o disposto no ponto 3 do art.º 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio – Direito de
oposição, para a proposta das GOP e Orçamento/2016 foram convidados, para serem ouvidos
na apresentação de propostas para a elaboração do referido documento, os representantes
dos partidos com assento no Órgão Deliberativo que não têm representatividade no Órgão
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------1.

A aprovação do relatório de avaliação 2015 do estatuto do direito de oposição, que junto

se anexa; --------------------------------------------------------------------------------------------2.

O envio à Presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide e Queijas para

conhecimento e respetivo envio aos responsáveis dos Partidos Políticos representados na
Assembleia de Freguesia titulares do Direito de Oposição. ---------------------------------------3.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

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

4 – Proposta de Deliberação N.º 51/2016 ---------------------------------------------------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,
através do apoio a ações de índole desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ----------------------------------------------------------------------------
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Neste sentido, o Clube “Os Catedráticos”, vai realizar um torneio de ténis de mesa no dia 25
de Abril no salão dos Bombeiros de Linda-a-Pastora entre as 09h00 e as 19h00 com a
participação de 9 equipas, tendo solicitado a esta Junta de Freguesia o apoio na atribuição de
9 troféus, 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 nove (9) troféus para o torneio de ténis de mesa a ser

cabimentado na ação 149 do PPA; -----------------------------------------------------------------2.

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------

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

5 – Proposta de Deliberação N.º 52/2016 ---------------------------------------------------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,
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 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1.

A atribuição de uma comparticipação financeira ao Clube “Os Catedráticos”, no valor de

200,00 € (duzentos euros), para apoio às atividades desportivas a desenvolver pelo referido
Clube. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.

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 53/2016 ---------------------------------------------------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,
através do apoio a ações de índole cultural, 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 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1.

A atribuição de uma comparticipação financeira ao Grupo de Dança “Terras da Nóbrega”,

no valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às atividades a desenvolver pelo referido
Grupo. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------

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

7 – Proposta de Deliberação N.º 54/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 134/2016, relativamente ao pedido do Sr. António de Pina
Almeida e Melo, para concessão a título perpétuo do compartimento n.º 34 A do ossário n.º
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O referido compartimento encontra-se vago para uma nova inumação ou concessão,
conforme declaração rececionada por esta Junta de Freguesia da Sra. Idália Pereira Gomes
Camacho dos Santos, sob o registo n.º 1894 de 25/05/2015, declarando que prescinde dos
direitos sobre os restos mortais de Beatriz Pereira e de Gregório Maria Gomes e através da
deliberação n.º 127/2015. -------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------4. Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 34 A do ossário n.º 4, ao
Sr. António Pina de Almeida e Melo, portador do Cartão de Cidadão N.º 00404650. -----------5. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 55/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 135/2016, relativamente ao pedido da Sra. Lídia Mendes
Ramos Pack, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui a Sepultura N.º 18 do
Talhão N.º 10. ---------------------------------------------------------------------------------------Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo do senhor Osvaldo Delgadinho
Teixeira, tendo o mesmo sido exumado no dia 17/11/2015 e as ossadas trasladadas para a
Sepultura Perpétua n.º 140 do talhão n.º 6, conforme solicitado pelo responsável Sr. Carlos
Manuel Batista Teixeira ficando a referida sepultura vaga para uma nova Inumação. ---------No dia 18 de Novembro de 2016, foi inumado na sepultura n.º 18 do talhão n.º 10, o senhor
Alexandre Pack, esposo da requerente. -----------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 18 do talhão n.º 10 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Senhora Lídia Mendes Ramos Pack,
portadora do Cartão de Cidadão n.º 08448206. --------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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9 – Proposta de Deliberação N.º 56/2016 ---------------------------------------------------É com grande preocupação que esta autarquia tem verificado que o fenómeno do desemprego
tem vindo a alastrar por todo o País, sendo este um dos problemas sociais com maior impacto
ao nível da exclusão social e que afeta inúmeras famílias, impedindo-as do acesso à
participação social e ao exercício pleno de cidadania. --------------------------------------------Tal tendência tem vindo a agravar-se, não se verificando, a curto prazo, uma solução
conjuntural que atenue, ou pelo menos, contribua para minorar esta problemática, já que os
dados têm vindo a evidenciar uma subida alarmante do fenómeno. ----------------------------Sobre a matéria não restam dúvidas de que as medidas que o Governo tem vindo a adotar
são bem intencionadas e destinadas a empreender uma reforma da Administração Pública que
há muito vinha sendo sentida como urgente e necessária. Todavia, a última legislação
publicada, respeitante ao recrutamento de trabalhadores, originará a dispensa de vários
colaboradores da Administração Pública, por via da impossibilidade de renovação de contratos
e cria obstáculos ao recrutamento de outros, para fazer face a necessidades temporárias e
excecionais, pela excessiva morosidade dos procedimentos nas novas admissões. ------------Este enquadramento resultará inexoravelmente no agravamento do número de famílias
afetadas pelo desemprego. -------------------------------------------------------------------------Constitui, na verdade, uma enorme preocupação a situação destas pessoas, muitas delas
munícipes e até mesmo fregueses, pelo que o sentido de responsabilidade social não nos
poderá deixar indiferentes ao sentimento das mesmas. ------------------------------------------Observamos, também, que na reforma empreendida não foi acautelada a realidade municipal,
em particular das Juntas de Freguesia, no que respeita à adaptação da legislação aprovada. -Com efeito, há postos de trabalho específicos da administração local que, dadas as atribuições
que os caracterizam, são particularmente relevantes e a sua não ocupação com celeridade,
após a vacatura, acarreta sérios prejuízos para o normal desenvolvimento das actividades. --São, sobretudo, as tarefas cometidas aos trabalhadores da carreira de assistente técnico e
assistente operacional, designadamente, administrativos (atendimento ao público), coveiros e
operários qualificados, que mais evidenciam a necessidade de ocupação célere, não se
compadecendo com a morosidade decorrente da aplicação de normas desajustadas da
realidade municipal, especialmente no que ao recrutamento de trabalhadores na modalidade
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto diz respeito, atenta a necessidade
de fazer face a aumento excecional e temporário das actividades em causa. -------------------O facto de não terem sido previstas normas conducentes à indispensável simplificação do
procedimento,

causa

evidentes

constrangimentos
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autarquias, justamente porque a excessiva morosidade no recrutamento de trabalhadores
impede que, em tempo útil, as freguesias sejam dotadas convenientemente de pessoal. -----Se são muitas as dificuldades que se observam no desenvolvimento da atividade das
freguesias, decorrentes da entrada em vigor deste vasto conjunto de normas jurídicas,
pensamos que as mesmas podem ser mitigadas com as medidas ativas de emprego que, em
complementaridade aos instrumentos de proteção social, procuram melhorar os níveis de
empregabilidade e estimular a reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se
encontram em situação de desemprego. Com efeito, os contratos emprego-inserção e
emprego-inserção + integram o conjunto destas medidas, ao permitirem aos desempregados
o exercício de atividades socialmente úteis, promovendo a melhoria das suas competências
socioprofissionais e o contacto com o mercado de trabalho, enquanto estes aguardam por
uma alternativa de emprego ou de formação profissional. ---------------------------------------Neste contexto e ao abrigo da portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias
n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de
dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573A/2014, de 30 de janeiro, e em face ao acima exposto propõe-se: -----------------------------1.

Aprovação da seguinte Candidatura: --------------------------------------------------------



Candidatura N.º 021/CEI/16 (Medida Contrato Emprego-Inserção – Beneficiários do

Subsídio de Desemprego), para funções de serviços gerais atrás descritas – assistente
operacional (Delegação de Competências), no valor 83,84 €/mês, acrescido do valor de
subsídio de refeição atribuído à função pública e transporte ao Senhor Pedro Ferreira Cabral,
NIF 193018390. -------------------------------------------------------------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

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

10 – Proposta de Deliberação N.º 57/2016 --------------------------------------------------É com grande preocupação que esta autarquia tem verificado que o fenómeno do desemprego
tem vindo a alastrar por todo o País, sendo este um dos problemas sociais com maior impacto
ao nível da exclusão social e que afeta inúmeras famílias, impedindo-as do acesso à
participação social e ao exercício pleno de cidadania. --------------------------------------------Tal tendência tem vindo a agravar-se, não se verificando, a curto prazo, uma solução
conjuntural que atenue, ou pelo menos, contribua para minorar esta problemática, já que os
dados têm vindo a evidenciar uma subida alarmante do fenómeno. ----------------------------Sobre a matéria não restam dúvidas de que as medidas que o Governo tem vindo a adotar
são bem intencionadas e destinadas a empreender uma reforma da Administração Pública que
há muito vinha sendo sentida como urgente e necessária. Todavia, a última legislação
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publicada, respeitante ao recrutamento de trabalhadores, originará a dispensa de vários
colaboradores da Administração Pública, por via da impossibilidade de renovação de contratos
e cria obstáculos ao recrutamento de outros, para fazer face a necessidades temporárias e
excecionais, pela excessiva morosidade dos procedimentos nas novas admissões. ------------Este enquadramento resultará inexoravelmente no agravamento do número de famílias
afetadas pelo desemprego. -------------------------------------------------------------------------Constitui, na verdade, uma enorme preocupação a situação destas pessoas, muitas delas
munícipes e até mesmo fregueses, pelo que o sentido de responsabilidade social não nos
poderá deixar indiferentes ao sentimento das mesmas. ------------------------------------------Observamos, também, que na reforma empreendida não foi acautelada a realidade municipal,
em particular das Juntas de Freguesia, no que respeita à adaptação da legislação aprovada. -Com efeito, há postos de trabalho específicos da administração local que, dadas as atribuições
que os caracterizam, são particularmente relevantes e a sua não ocupação com celeridade,
após a vacatura, acarreta sérios prejuízos para o normal desenvolvimento das actividades. --São, sobretudo, as tarefas cometidas aos trabalhadores da carreira de assistente técnico e
assistente operacional, designadamente, administrativos (atendimento ao público), coveiros e
operários qualificados, que mais evidenciam a necessidade de ocupação célere, não se
compadecendo com a morosidade decorrente da aplicação de normas desajustadas da
realidade municipal, especialmente no que ao recrutamento de trabalhadores na modalidade
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto diz respeito, atenta a necessidade
de fazer face a aumento excecional e temporário das actividades em causa. -------------------O facto de não terem sido previstas normas conducentes à indispensável simplificação do
procedimento,
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autarquias, justamente porque a excessiva morosidade no recrutamento de trabalhadores
impede que, em tempo útil, as freguesias sejam dotadas convenientemente de pessoal. -----Se são muitas as dificuldades que se observam no desenvolvimento da atividade das
freguesias, decorrentes da entrada em vigor deste vasto conjunto de normas jurídicas,
pensamos que as mesmas podem ser mitigadas com as medidas ativas de emprego que, em
complementaridade aos instrumentos de proteção social, procuram melhorar os níveis de
empregabilidade e estimular a reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores que se
encontram em situação de desemprego. Com efeito, os contratos emprego-inserção e
emprego-inserção + integram o conjunto destas medidas, ao permitirem aos desempregados
o exercício de atividades socialmente úteis, promovendo a melhoria das suas competências
socioprofissionais e o contacto com o mercado de trabalho, enquanto estes aguardam por
uma alternativa de emprego ou de formação profissional. ----------------------------------------
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Neste contexto e ao abrigo da portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias
n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de
dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573A/2014, de 30 de janeiro, e em face ao acima exposto propõe-se: -----------------------------1.

Aprovação da seguinte Candidatura: -----------------------------------------------------------



Candidatura N.º 021/CEI/16 (Medida Contrato Emprego-Inserção – Beneficiários do

Subsídio de Desemprego), para funções de serviços gerais atrás descritas – assistente
operacional (Delegação de Competências), no valor 83,84 €/mês, acrescido do valor de
subsídio de refeição atribuído à função pública e transporte ao Senhor Cipriano da Rosa Lino,
NIF 175664099. -------------------------------------------------------------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

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

11 – Proposta de Deliberação N.º 44/2016 --------------------------------------------------No âmbito das GOP/2016 desta Junta de Freguesia e no concerne às matérias de trânsito e
circulação viária, pretende-se emitir pareceres a pedido do Município ou sob proposta desta
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, o Município solicitou a esta Autarquia através do ofício com a ref.ª SGD19118/2015 parecer sobre o estudo de viabilidade (que se anexa) da acessibilidade dos
transportes públicos tendo em consideração a otimização do serviço prestado e o
ordenamento do estacionamento na Rua Carlos Wallenstein junto à entrada da Escola. -------Neste contexto e após análise deste executivo, temos as seguintes considerações: -----------a) Esta Autarquia executou a repintura de sinalização horizontal com uma linha M12 frente
ao abrigo de passageiros da Rua Carlos wallenstein e, com a colocação de uma zebra para
paragem exclusiva de transportes públicos “drop off”, permitindo o fácil acesso e paragem de
autocarro para largada e tomada de passageiros e simultaneamente foi repintada uma linha
amarela do lado oposto ao abrigo de forma a não permitir o estacionamento abusivo na via.
Desta forma, resolveu-se o problema do congestionamento do trânsito que causava em horas
de ponta na largada e tomada de alunos que frequentam a referida escola, bem como, com a
colaboração da PSP com a presença de dois agentes de manhã e ao almoço (todos os dias da
semana), um junto à escola e outro no cruzamento da Rua Carlos Wallenstein e Av. Tomás
Ribeiro, permitindo assim que o trânsito flua mais rapidamente. --------------------------------b) Esta Autarquia concorda com a solução E2 apenas referente à execução de recorte de
estacionamento no lado esquerdo da via que aumentará a capacidade de estacionamento na
zona. -------------------------------------------------------------------------------------------------c)

Por outro lado a passagem destas carreiras junto à escola proporcionam também aos
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2000 residentes desta área geográfica, nomeadamente a Rua Amélia Rey Colaço e Rua Carlos
Wallenstein dado que a proposta que é apresentada indica só a passagem da carreira 13
neste mesmo local com frequência de 40 em 40 minutos entre as 06h00 e as 21h00, não
havendo qualquer transporte nesta zona a partir dessa hora, incluindo fins de semana. ------d) Na sequência da reunião realizada no dia 16 de Março com os Presidentes do
Agrupamento de Escolas de Carnaxide e Associação de Pais para ouvir as suas opiniões antes
deste executivo deliberar, foi entendimento que atenta à necessidade de fazer deslocar cerca
de 150 alunos oriundos de Tercena, Barcarena, Caxias, carreiras essas que partem às 7h30,
7h40 e 7h50 em direção a Carnaxide retornam à casa partida não havendo necessidade de
criar um abrigo de passageiros com eliminação de carreiras apenas para fazer face a esta
necessidade, bastando o abrigo existente junto do Neopark ou criar uma paragem frente à
PSP/CTT/Cemitério (ver ponto seguinte). ---------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1. Parecer desfavorável às propostas de solução R1 e R2, dado que já existe um abrigo de
passageiros a 50 metros (frente ao edifício Neopark) para fazer face a esta proposta e por
outro lado a ida das carreiras 1, 12 e 13 com paragem na Rua Carlos Wallenstein junto à
escola, proporcionando assim aos alunos poderem descer e subir junto da mesma, não tendo
que percorrer cerca de 300 metros previstos nestas soluções (à chuva e ao sol) e por
questões de segurança. ----------------------------------------------------------------------------2. Parecer favorável à solução E2 apenas referente à execução de recorte de estacionamento
no lado esquerdo da via que aumentará a capacidade de estacionamento na zona, mantendo
o atual abrigo e “drop off”. -------------------------------------------------------------------------3. Que a Empresa Vimeca crie condições de assumir o serviço público sem qualquer
investimento público, nem retirando qualquer carreira da Rua Carlos Wallenstein e Rua
Amélia Rey Colaço, levando a carreira 12 à escola como reconhece ser necessário e lhe
compete, podendo o município criar uma paragem que seria aglutinadora de interesses frente
à PSP/CTT/Cemitério, possibilitando que estas três carreiras das 7h30, das 7h40 e das 7h50
(diretas) regressassem a Monte Abraão subindo a Estrada de Outurela, virando na Rua Fernão
Lopes e retomando o seu destino pela Avenida de Portugal. -------------------------------------4. O envio ao Município para os efeitos tidos nos termos da presente deliberação. ------------5. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

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.
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E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 22h57m.

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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