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APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 06/11/2014

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO
REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2014

------------------------------------------ACTA NÚMERO 9 ----------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na Delegação da Junta de Freguesia, em Queijas, 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 e o
Senhor Vogal António Rocha. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de
Sousa de Vilhena justificou a ausência das Senhoras Vogais Rosa Lopes Costa e Carla Pinto
por motivos profissionais e deu início à nona 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 57/2014 - Abate de bens no Inventário; ----------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 58/2014 – Concessão da Loja N.º 6 do Mercado Municipal de
Queijas; ---------------------------------------------------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 59/2014 – Normas da Loja Social; -----------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: --------------------------
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--- Está a decorrer a Feira do Livro de Carnaxide, é uma iniciativa da Biblioteca Municipal de
Carnaxide, com o apoio da Junta de Freguesia, em que se pretende comemorar o Dia Mundial
do Livro e os dez anos do atual edifício da Biblioteca Municipal de Carnaxide. -------------------- Estruturas locais da APRE têm vindo a organizar um círculo de conferências no âmbito da
campanha “Uma volta pelo voto”. A APRE pediu-nos, no sentido de divulgarmos esta
iniciativa, que decorre no dia vinte e dois de abril, uma tertúlia subordinada ao tema “O
futuro de um passado”, pelas dezassete horas no Palácio Galveias, em Lisboa. A este
propósito, quero informar que tive uma reunião com o núcleo da APRE de Carnaxide e
Queijas, onde apresentaram algumas questões relativas à sua Associação, tendo sido uma
reunião bastante profícua e que resultou, essencialmente, em que a Junta se compromete em
divulgar as iniciativas desta Associação. A este propósito, quero informar que irei delegar no
Sr. Secretário para me representar no dia vinte e seis de abril, às quinze horas, também uma
iniciativa da APRE, “Pela nossa saúde”, a realizar no salão paroquial de Carnaxide, no Centro
Civico, aberto à comunidade. ------------------------------------------------------------------------- A “Oeiras Viva” também nos pediu, através de um contato direto comigo, no sentido de
saber qual a possibilidade da Junta de Freguesia, dada a sua boa divulgação junto dos seus
munícipes e, também em particular, da Universidade Sénior, a divulgação do programa “Viva
60+”. Este programa visa promover a qualidade de vida mais saudável em pleno bem-estar,
através da prática de atividade física regular e enquadrada, aliada ao convívio social. Com
uma mensalidade de apenas quinze euros, os utentes passam a usufruir, duas vezes por
semana, de atividades aquáticas, como hidroginástica e natação, aeróbica sénior, pilatos e
ioga, indoor e outdoor. No nosso caso, na piscina de Carnaxide ou na piscina de Barcarena. ---- Encontramo-nos a preparar a feira da saúde, que se realiza todos os anos em Queijas.
Trata-se de uma excelente iniciativa organizada pelo Gabinete de Apoio Social e do Senhor
Vogal com o pelouro da saúde e que irá decorrer, como é hábito, em maio, no dia vinte e
quatro e vinte e cinco de maio no jardim anexo ao mercado. Realiza-se ainda, no dia dezoito
de maio, a feira social no mesmo local. -------------------------------------------------------------- Há um rancho folclórico que tem sede na União das Freguesias, nomeadamente, em
Carnaxide e ensaia no Centro Paroquial de São Miguel, de Queijas, que é o Rancho Folclórico
Terras da Nóbrega, em que pretende fazer uma apresentação e que pretendiam um espaço
para dia dezassete de maio. Atendendo que o Auditório Ruy de Carvalho está ocupado, a
Junta de Freguesia desafiou-os no sentido de fazerem uma apresentação do rancho,
acabando por dar um espaço cultural à feira da saúde, no sábado à tarde, no palco que
deverá ser instalado no local habitual, nas medidas máximas para os ranchos folclóricos
poderem desta forma atuar. Também, a montagem da aparelhagem, será a nosso cargo. O
programa da feira da saúde está praticamente feito e será, em breve, alvo do respetivo
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licenciamento junto do Municipio. Contamos, este ano, pela primeira vez, com a equipa
cinotécnica da PSP que fará uma demonstração com os seus cães, para cerca de seiscentas
ou setecentas crianças, numa sexta-feira de manhã. ----------------------------------------------- Encontramo-nos a preparar uma atividade anual, que é a Semana da Juventude. No
entanto, também serão convidados todos os organismos, quer de Carnaxide, quer de Queijas,
a participar na Semana da Juventude, e o programa ainda está a ser elaborado para depois
ser presente aqui em Executivo. ---------------------------------------------------------------------- Quero também relembrar os Senhores Vogais e porque, normalmente, estão todos
envolvidos nesta questão, que é no dia vinte e cinco de maio, realizam-se as eleições
europeias. Para isso conto depois com a vossa ajuda e apoio no sentido de garantirmos, quer
em Carnaxide, quer em Outurela, quer em Linda-a-Pastora, quer em Queijas, a permanência
de um membro do Executivo nas respetivas assembleias de voto. --------------------------------- Toda esta informação encontra-se publicada no nosso site e também foi enviada
newsletter de todos estes itens agora divulgados. -------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Vogal António Rocha foi dito o seguinte: ------------------------------------------- Este fim-de-semana, sexta-feira e sábado, temos mais uma feira de artesanato, cujos
locais já estão todos ocupados, logo desde o primeiro dia. Esperemos que seja mais um êxito
como costuma ser. -----------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi, ainda, dito o seguinte: ---------------------------------------------- A Junta de Freguesia fez um esforço porque, no dia vinte e cinco de abril é feriado e vai
estar o mercado aberto todo o dia, para que a feira possa decorrer de uma forma habitual, já
que decorre sempre à sexta-feira e ao sábado. ------------------------------------------------------ Também temos prestado diversos apoios, quer às escolas, quer aos escuteiros, agora de
Queijas, com a cedência do palco e das aparelhagens sonoras. É um apoio muito importante
para essas instituições. ------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira --------------------------------------------------------------- No período compreendido entre o dia catorze e dezassete de abril de dois mil e catorze,
conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 30.917,30 € (trinta mil
novecentos e dezassete euros e trinta cêntimos); em caixa 3.333,95 € (três mil trezentos e
trinta e três euros e noventa e cinco cêntimos), sendo o total das disponibilidades de
34.251,25 € (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) a
transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 115.522,17 € (cento e quinze
mil quinhentos e vinte e dois euros e dezassete cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas
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num valor total de 61.052,29 € (sessenta e um mil cinquenta e dois euros e vinte e nove
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 57/2014 ---------------------------------------------------De acordo com a línea jj), do ponto 1, do art.º 16.º da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro,
procedeu-se a uma análise dos equipamentos existentes na Junta de Freguesia, verificando
que existem equipamentos obsoletos e/ou avariados. -------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1 – O abate do material a seguir discriminado: ---------------------------------------------------Número de
Inventário
109

Descrição do Bem

Micro Ondas Samsung M-1713

Motivo do Abate
Avariado/sem reparação
possível

2 – A integração do ponto 1 no Inventário e Bens da Freguesia. --------------------------------3 – Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 58/2014 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 19/2014, realizou-se a hasta pública, conforme ata em
anexo, no dia 24 de Março pelas 15h00 na delegação de Queijas para concessão da Loja n.º 6
do Mercado Municipal de Queijas. -----------------------------------------------------------------Neste contexto e tendo havido apenas um licitante, o Senhor José da Silva Alves, que licitou a
referida loja pelo valor total de 1.606,60 € (mil seiscentos e seis euros e sessenta cêntimos).
Pelo exposto proponho: ----------------------------------------------------------------------------1 - A atribuição da loja n.º 6 do Mercado Municipal de Queijas ao Senhor José da Silva Alves,
portador do Bilhete de Identidade N.º 4962821, de acordo com o regulamento dos Mercados
Municipais da Câmara Municipal de Oeiras. -------------------------------------------------------2 - Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 59/2014 ------------------------------------------------------ Como sabem, a loja social da União das Freguesias funciona no mercado de Carnaxide,
essencialmente, com vogais, sob a coordenação do Gabinete de Apoio Social de Carnaxide e
de Queijas, numa ligação direta e sob a minha tutela, em termos de pelouro. Mas, como
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trabalha com muitos voluntários convém que exista uma norma interna de loja, sobre o
funcionamento, como deve funcionar a loja, em conformidade com o regulamento da loja
aprovado em Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------Sendo importante para o bom funcionamento da Loja Social, torna-se necessário elaborar
uma norma interna de Loja, que visa apresentar de forma sintética um conjunto de normas
complementares do Regulamento da Loja Social e das Normas do Voluntário. -----------------Neste sentido, proponho: --------------------------------------------------------------------------1 - A aprovação da Norma Interna de Loja; --------------------------------------------------2 - 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 22h20m.
O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Manuel Figueiredo Lopes)
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O Vogal

______________________________
(José Pereira Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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