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 14 DE ABRIL DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 9 ----------------------------------------Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 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, a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa,
o Senhor Vogal José Rodrigues e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. O Senhor Presidente
da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena 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 63/2016 - Apreciação e votação do Relatório de prestação de
contas e Atividades de 2015; ----------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 64/2016 - Apreciação e votação da atualização do Inventário
dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas; 3 – Proposta de Deliberação N.º 65/2016 – 2ª Alteração Orçamental; --------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 66/2016 - Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; -------------------------
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5 – Proposta de Deliberação N.º 67/2016 – Atribuição de comparticipação financeira à
Associação Amigos de Santa Cruz – Festas Nhu Santiagu; ---------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 68/2016 - Sepultura Nº 74 do Talhão N.º 9 - Concessão a
título perpétuo; -------------------------------------------------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 69/2016 - Procedimento para aquisição de uma viatura de
caixa aberta para a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas; -----------------------------8 – Proposta de Deliberação N.º 70/2016 - Execução de levantamento fotográfico da União
das Freguesias de Carnaxide – Aquisição de serviços; -------------------------------------------9 – Proposta de Deliberação N.º 71/2016 – Associação Ideias do Século – Estúdio de Dança –
Apoio; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ A reunião ordinária da primeira quinta-feira do mês não se realizou, tendo transitado, com
acordo e anuência do Executivo, para hoje dado que teríamos documentos importantes a
aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Na toponímia de Carnaxide, a Câmara Municipal de Oeiras deu-nos conhecimento que, na
sequência da reunião de Câmara realizada no dia vinte e três de março, alteraram os
arruamentos da seguinte área geográfica: alteração dos limites dos arruamentos Pátio Maria
Zenida, Rua Cincinatti da Costa. Conforme estipulado no número dois do regulamento,
compete à Câmara, por iniciativa própria ou por proposta da Assembleia, órgãos da Freguesia
ou outras entidades, deliberar sobre a toponímia do Concelho. Sendo a sugestão da iniciativa
da própria Câmara e por se tratar de um fato consumado, será dispensada a consulta à
respetiva Junta de Freguesia, nos termos do artigo quarto do referido regulamento. Face ao
referido, propõe-se que a Câmara Municipal altere o topónimo do arruamento com início na
Rua Dr. António João Eusébio, fundador da Empresa Sumol, e fim sem saída. Pátio Maria
Zenida e Rua Cincinatti da Costa, arruamento com início na Rua Dr. António João Eusébio e
fim na Rua Quinta do Paizinho. Eu questionei a Câmara Municipal relativamente à atualização
da morada dos residentes naqueles arruamentos, ao que a Câmara respondeu que foram
emitidas certidões de localização para todos os moradores, cujos números de polícia foram
alterados, bem como a designação toponímica, para poderem efetuar as alterações
necessárias nas diversas entidades. Informaram, ainda, que as certidões foram emitidas
gratuitamente, entregues em mão por um funcionário do serviço de toponímia da Câmara
Municipal tendo o mesmo prestado todos os esclarecimentos aquando da entrega das
mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vai haver um almoço convívio dos Bombeiros de Barcarena no dia dezassete de abril,
pelas doze horas. ------------------------------------------------------------------------------------
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--- Todos os anos a Câmara Municipal de Oeiras nos pede para indicarmos dois trabalhadores
para receberem a medalha de bons serviços. No ano passado indiquei a Dra. Ana Barata e a
D. Aline. Este ano indiquei o Sr. Francisco Góis e a D. Graça Paias. Enviei proposta ao
Municipio no sentido de que os trabalhadores Francisco Góis e Graça Paias recebam a
medalha de bons serviços grau prata. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Ricardo Rodrigues encontra-se de atestado desde o dia dezassete de março e
apresentou o segundo atestado médico entre os dias cinco e dezoito de abril. O Sr. Armando
Lopes esteve de baixa entre os dias vinte e nove de fevereiro e vinte e oito de março. A
Educadora Conceição Salgueiro esteve de baixa de vinte e nove de fevereiro a vinte e nove de
março e apresentou novo atestado até vinte e oito de abril. A Dra. Ana Barata encontrava-se
de doença prolongada por gravidez de risco até dia oito de maio, que foi interrompida no dia
doze de abril pelo nascimento do filho. O Assistente Técnico Sérgio Gomes regressou de
licença de paternidade no dia cinco de abril. A trabalhadora cantoneira de serviços gerais
Eunice Querido regressou ao serviço no dia onze de abril. ------------------------------------------ A propósito do contrato interadministrativo e acordo de execução, fui informado que, dado
que tínhamos direito a nove trabalhadores na área da limpeza e dado que saíram três
trabalhadores, dois ao abrigo do IEFP, um de Carnaxide e outro de Queijas, e um que não
passou na fase experimental, teríamos direito a três trabalhadores. Fui informado pelo
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia que o prestador de serviços que coordena a equipa
de limpeza em Carnaxide contaria como um cantoneiro. Irei protestar desta decisão, de
qualquer das formas, os dois trabalhadores que vierem em mobilidade serão colocados no
núcleo de Queijas e Linda-a-Pastora para completar a equipa dos três elementos. --------------- Passo a dar conta da Informação da Assistente Técnica Graça Paias a dar conhecimento de
que a Assistente Operacional Rosa Pereira, a prestar serviço na Creche “1º de Maio”
manifestou a sua intenção de se aposentar. Se o Executivo não vir nada em contrário, vamos
autorizar a pretensão da trabalhadora. --------------------------------------------------------------- Despoletei um email que resultou numa visita ao estaleiro da Lumag, em Nova Carnaxide,
que, como sabem, era do antigo Ferreira e Magalhães, que está insolvente, e que eu
verifiquei nesse estaleiro que havia muito entulho a vazadouro. Uma Freguesia como esta
num Concelho como este, com preocupações ambientais, não fazia sentido estarem a fazer
do estaleiro zona de entulho a vazadouro. A Policia Municipal comunica-me que enviou um
ofício ao Dr. João Chandino na qualidade de gestor da insolvência da Lumag, no prazo de
trinta dias a contar da data da notificação, proceder de acordo com o mandato para limpeza
do estaleiro sito na Rua Carlos Belo de Morais, removendo o entulho e cessando o despejo de
materiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- A Câmara Municipal informou-nos das podas previstas e que já estão a decorrer em
diversas localidades do Concelho. No que nos diz respeito, serão feitas podas e limpeza de
caldeiras em vários arruamentos no Alto dos Barronhos. ------------------------------------------- A pedido do Municipio, despoletado através de uma intenção desta Junta de Freguesia,
através do Sr. Vogal José Rodrigues, vamos proceder ao preenchimento das caldeiras vazias,
situadas na Avenida João XXI, em frente ao Lar São Miguel de Queijas, e proceder à
colocação de lancis nas caldeiras e respetivo pavimento e que será a equipa de Queijas,
coordenada pelo Sr. Vogal José Rodrigues, a efetuar este trabalho ao abrigo da Delegação de
Competências. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 30 de Março de dois mil e dezasseis e o dia 13 de Abril
de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
33.642,25 € (trinta e três mil seiscentos e quarenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos);
em caixa 1.223,28 € (mil duzentos e vinte e três euros e vinte e oito cêntimos), sendo o total
das disponibilidades de 36.405,53 € (trinta e seis mil quatrocentos e cinco euros e cinquenta
e três cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 35.748,35 €
(trinta e cinco mil setecentos e quarenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos); despesas
efetuadas e liquidadas num valor total de 14.615,11 € (catorze mil seiscentos e quinze euros
e onze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 63/2016 ---------------------------------------------------Nos últimos anos tenho revelado que tem sido do meu agrado a forma como o resultado
anual daquilo que fazemos diariamente tem demonstrado aquilo que somos capazes de fazer.
E, nesse sentido, não querendo dizer que talvez seja o melhor relatório de atividades e contas
que já elaborámos porque, por um lado é óbvio que nos sentimos orgulhosos pelo trabalho
que fazemos todos os dias e, por outro lado, atingimos uma execução orçamental de noventa
vírgula cinco por cento. Não é fácil atingir este grau de execução principalmente porque o
orçamento é um documento provisional de despesa. À partida nós pensamos que é o mais
adequado quando elaborado e aprovado mas no desenvolvimento anual, às vezes, temos a
sensação que pode não ser exatamente assim. O fato é que, como está à vista, foi
exatamente assim e, apesar de não termos tido um grande acréscimo de receita,
conseguimos ser espartanos, cuidadosos e rigorosos no desenvolvimento da ação que
fazemos em prol desta Autarquia e em prol dos nossos munícipes. Em relação às atividades,
são inúmeras, são dezenas e dezenas de atividades que nós promovemos, apoiamos e
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coorganizamos com outras entidades ao longo do ano. Não querendo destacar nada em
particular mas acho que é importante, no ano em que estamos, destacar o arranque da
construção do Centro de Saúde de Carnaxide em maio, temos que destacar a construção da
Igreja da Outurela, também em maio, temos que recordar a conclusão e abertura da VLN em
outubro de dois mil e quinze, recordar aquilo que foi a revitalização das Festas de Nª Sra. da
Rocha, em dois mil e quinze, compromisso assumido e cumprido e que também foi essencial,
recordar outras benfeitorias que outros organismos fazem, por exemplo, o Centro Social e
Paroquial de Queijas que conseguiu reergue uma segunda fase de um lar, quando sabemos
que é muito importante este tipo de valência na nossa União de Freguesias, face à idade que
a maioria da população já vai atingindo. É óbvio que ficamos satisfeitos pelo Lar Nª Sra. do
Amparo em Carnaxide e pelo projeto e pela candidatura que foram aprovados, para reerguer
um segundo piso. Temos que ficar satisfeitos porque acarinhámos Linda-a-Pastora, com as
Festas da Luz e outro tipo de iniciativas como a sardinhada, os Santos Populares e tantas
outras iniciativas, não esquecendo os mais jovens, o Carnaval, o Dia da Criança, o Dia da
Primavera, a plantação de árvores e uma série de iniciativas não esquecendo os seniores com
a Universidade Sénior e todas as atividades seniores que fazemos ao longo do ano. Não têm
sido tempos fáceis, todos os momentos não têm sido alegres, somos todos diferentes, com
idades diferentes, posturas de vida diferentes mas, no fundo, trabalhamos todos para a
mesma causa e conseguimos reunir uma equipa que, com alguns problemas que temos,
nomeadamente, com baixas médicas de colaboradores, com situações que não estão
previstas, tem tido um saldo muito positivo. Todos os dias damos o nosso melhor e fazemos
sempre aquilo que achamos que é bem, feito com boa vontade, com capacidade, com visão,
estratégia e carinho. A diminuição da receita foi acompanhada pela diminuição da despesa,
grande input dessa redução tem a ver com transferências correntes, nomeadamente, pelo
fato de haver uma diminuição de pessoal relativamente a uma grande rubrica que são as
aposentações dos trabalhadores no mapa de pessoal que estão ao abrigo do protocolo com a
Santa Casa da Misericórdia, Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. -------------------------Nos termos da alínea e) do ponto 1 do artigo 16.º da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro e
considerando ainda as competências de gestão financeira e de planeamento da atividade do
órgão executivo desta Autarquia, foi elaborado o Relatório de prestação de contas e
Atividades de 2015, que é presente ao órgão executivo relativo ao período de 1 de Janeiro a
31 de Dezembro de 2015 para efeitos de apreciação e votação, que será submetida ao órgão
deliberativo para apreciação e votação e consequente envio ao Tribunal de Contas. ----------Verificou-se que o documento em apreciação acusa no movimento orçamental de “receita” o
valor de 1.173.941,12 € (um milhão cento e setenta e três mil novecentos e quarenta e um
euros e doze cêntimos) e de “despesas” o valor de 1.147.816,02 € (um milhão cento e
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quarenta e sete mil e oitocentos e dezasseis euros e dois cêntimos). Em “operações de
tesouraria” registou-se de entradas de fundos o valor de 314.169,24 € (trezentos e catorze
mil cento e sessenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos), e de saídas de fundos o valor
de 348.757,04 € (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete euros e
quatro cêntimos) e com um saldo positivo de 16.902,09 € (dezasseis mil novecentos e dois
euros e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1.

A apreciação e votação do relatório de prestação de contas e Atividades relativo ao ano

de 2015, de acordo com o estipulado na alínea e) do ponto 1 do art.º 16º e na alínea j) do
ponto 1, do art.º 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------2.

O envio da presente proposta, à Assembleia de Freguesia para apreciação e votação, nos

termos da alínea b), do ponto 1, do artigo 9.º, da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro. ------3.

O envio ao Tribunal de Contas, conforme estabelecido na alínea vv), do ponto 1 do artigo

16.º, da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------4.

A aprovação da presente proposta em minuta. ------------------------------------------------

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

2 – Proposta de Deliberação N.º 64/2016 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 58/2015, aprovada por unanimidade em reunião de
executivo de 14 de Abril e aprovada em assembleia de freguesia por unanimidade em 28 de
Abril, esta Junta de Freguesia procedeu à atualização da base de dados do inventário dos
bens, direitos e obrigações patrimoniais da União de Freguesias, nos termos da Legislação em
vigor, nomeadamente com base no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado,
aprovado pela Portaria N.º 671/2000 de 17 de Abril. --------------------------------------------Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1. Apreciação e aprovação da atualização do Inventário dos bens, direitos e obrigações
patrimoniais da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, nos termos alínea e) do ponto 1
do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------2. O envio da presente proposta à Assembleia de Freguesia para apreciação, nos termos da
alínea b) do artigo 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------3. A aprovação em minuta da presente proposta. --------------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 65/2016 ---------------------------------------------------O Orçamento da União das Freguesias de Carnaxide – Queijas para 2016 se consubstancia
num conjunto de Rubricas de Despesa Corrente e de Capital. ------------------------------------
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Algumas destas rubricas consubstanciam-se em Ações – PPA, valorizadas em função das
necessidades previstas para 2016, tanto no que respeita a rubricas da despesa corrente,
como em códigos de PPI (associadas a rubricas da despesa de capital). ------------------------Face a uma gestão que se pretende analítica e periódica, reforçando rubricas que pela sua
natureza são necessárias reforçar, nomeadamente, as verbas referentes a prestações de
serviços, mais concretamente em relação à manutenção dos sítios das Freguesias extintas e
histórico de emails bem como da União de Freguesias e despesas correntes com pessoal
resultante das alterações da aprovação do Orçamento de Estado para o ano corrente. --------A 2ª alteração orçamental encontra-se formulada no âmbito das regras em vigor no POCAL, e
demais legislação em vigor, nos termos legais, podendo a mesma ser submetida ao Executivo
para competente deliberação, nos termos do disposto na alínea b) do ponto 1 do artº 16º da
Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. A aprovação da 2ª Alteração Orçamental que importa no montante de 2.811,00 € (dois mil
oitocentos e onze euros), conforme mapa em anexo. --------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 66/2016 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2016, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar a Direção Geral de
Reinserção Social, nomeadamente com a aceitação de indivíduos para execução de medidas
de trabalho a favor da comunidade. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, foi-nos solicitado pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a
colocação de um indivíduo nesta Junta de Freguesia para prestação de trabalho comunitário e
face ao exposto a integração será da seguinte forma: -------------------------------------------- Janice dos Santos Garcia – 180 horas – reside em Queluz mas trabalha em Carnaxide - será
colocada no Mercado Municipal de Carnaxide (Vogal Responsável: Sr. Américo Duarte), e fará
o respetivo trabalho comunitário de 3ª a 5ª feira das 14h00 às 16h00. ------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. A aceitação do indivíduo Janice dos Santos Garcia para realização de trabalho comunitário.
2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 67/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo

7

8
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural e desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------Neste sentido, esta Autarquia rececionou o pedido de apoio da Associação dos Amigos de
Santa Cruz sob registo de entrada n.º 1174 de 22 de Março de 2016, solicitando apoio
financeiro para fazer face aos custos da realização das Festas Nhu Santiagu a terem lugar nos
dias 29,30 e 31 de Julho de 2016. -----------------------------------------------------------------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 à Associação dos Amigos de Santa Cruz, no
valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às Festas Nhu Santiagu. ----------------------2. Cedência e montagem do palco coberto da Junta de Freguesia. ------------------------------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 68/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 187/2016, relativamente ao pedido da senhora Sandra
Maria Gonçalves Fernandes, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui a
Sepultura N.º 74 do Talhão N.º 9. -----------------------------------------------------------------Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo da senhora Maria Luísa Macedo Martins
Nunes Lopes, tendo sido exumado no dia 09/11/2015 e as ossadas trasladadas para a casa
dos ossários, ficando esta Sepultura vaga para uma nova Inumação. --------------------------No dia 27 de Novembro de 2015 foi inumado na sepultura n.º 74 do talhão n.º 9, a senhora
Erminda Cruz Gonçalves, mãe da requerente. ----------------------------------------------------Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1. Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 74 do talhão n.º 9 a título
perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Senhora Sandra Maria Gonçalves
Fernandes, portadora do cartão de cidadão n.º 07740780. --------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 69/2016 ---------------------------------------------------À presente data, o parque automóvel da Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, é composto por 8 viaturas. --------------------------------------------------
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Todos os veículos da frota automóvel da Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas encontram-se afetos aos serviços administrativos, aos serviços
operacionais, nomeadamente, ao sector de Limpeza Urbana e de Apoio e das Obras, visando,
desta forma, uma maior eficácia na resposta dos serviços por referência às necessidades da
população. -------------------------------------------------------------------------------------------Analisada e verificada a disponibilidade de veículos existentes na frota automóvel da Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, bem como o estado de
conservação da mesma, constata-se existir uma lacuna, na medida em que o veículo de
marca Nissan, modelo Cabstar, com a matrícula JX-52-17, propriedade desta autarquia e
afeto ao serviço de Limpeza Urbana se encontra em muito mau estado, quase obsoleto, não
apresentando condições para a circulação, não estando por isso, atualmente, a corresponder
às necessidades do serviço. ------------------------------------------------------------------------Nos termos supra expostos, é premente a abertura de procedimento de ajuste direto, com o
convite à Empresa “Caetano Power – Lisboa”, para a aquisição de uma viatura automóvel de
cabine dupla até 3.500 kg, a afetar ao serviço de Limpeza Urbana. -----------------------------A necessidade da aquisição deste bem já incluso nas GOP/Orçamento/PPI/2016, aprovadas
em Assembleia de Freguesia, decorre nas novas atribuições que foram assumidas por esta
Junta de Freguesia, com o acordo de execução e contrato interadministrativo em que esta
Autarquia ficou responsável pela limpeza urbana em determinadas áreas geográficas desta
União de Freguesias, pelo que necessita de uma viatura de cabine dupla de caixa aberta para
transporte da equipa de cantoneiros e respetivos materiais e matérias-primas inerentes ao
conteúdo funcional para a equipa de área geográfica de Linda-a-Pastora e Queijas. -----------Nos termos dos artigos 24º, 26º, 27º e 32º do CCP, a necessidade de aquisição deste bem
advém da urgência em dotar o parque de viaturas da Junta de Freguesia com um veículo
desta natureza que permita assumir a execução do contrato interadministrativo e o acordo de
execução. --------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, submete-se à consideração do executivo. -------------------------------------1. Escolha do tipo de procedimento ----------------------------------------------------------------Em cumprimento do disposto nos artigos 16º do nº 1 da alínea a) e 20º do nº 1 da aliena a)
do CCP (aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008, de 29 de Janeiro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei Nº 278/2009, de 2 de Outubro e 149/2012, de 12 de julho) e
para os efeitos previstos no art. 112º do mesmo diploma, solicita-se autorização para
aplicação do “Procedimento por ajuste direto com convite a uma entidade”. -------------------2. Preço Base ----------------------------------------------------------------------------------------O preço base é de 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos euros), acrescido do IVA à taxa
legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------
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3. Preço anormalmente baixo (se aplicável) ------------------------------------------------------Nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do art. 71º do C.C.P. ------------------------------4. Peças do procedimento --------------------------------------------------------------------------Solicita-se a aprovação das peças procedimentais que se juntam, para a contratação
pretendida, sendo elas o convite e o caderno de encargos. --------------------------------------5. As quantidades e especificações técnicas do bem que se pretende adquirir são as
seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------a) Viatura de 3.500 kg de cabine dupla. ---------------------------------------------------------b)

Especificações técnicas exigidas: --------------------------------------------------------------



Motor a diesel Euro V de 4 cilindros em linha; -------------------------------------------------



Cabine dupla de cor branca; --------------------------------------------------------------------



Lotação de 6 lugares; ---------------------------------------------------------------------------



Cilindrada entre 2488 cc e 2990 c.c ; ----------------------------------------------------------



Potência entre 140 e 150 CV; ------------------------------------------------------------------



Binário máximo entre os 300 e os 350 Nm entre as 1600 e as 3000 rpm; ------------------



Kit de reforço de diferencial e de molas; -------------------------------------------------------



Injeção direta tipo “common rail” com “intercooler”; -----------------------------------------



Caixa de velocidades manual de 6 velocidades; -----------------------------------------------



Embraiagem monodisco a seco com controlo hidráulico; -------------------------------------



Suspensão dianteira independente com duplo braço com mola transversal, amortecedores

e barra estabilizadora; ------------------------------------------------------------------------------

Suspensão traseira com eixo rígido, lâminas parabólicas com amortecedores e barra

estabilizadora; --------------------------------------------------------------------------------------

Travões de disco ventilados à frente e discos sólidos atrás com ABS; -----------------------



Rodado traseiro duplo; --------------------------------------------------------------------------



Distância entre eixos entre os 3.000 e os 3.400 mm inclusive; ------------------------------



Capacidade do depósito de combustível entre os 80 e os 90 l de capacidade inclusive; ----



Raio mínimo de viragem: -----------------------------------------------------------------------

- Entre paredes entre os 6,50m e os 6,80m; ------------------------------------------------------ Entre lancis entre os 6,20m e 6,30m; -----------------------------------------------------------

Coluna de direção em altura e profundidade; -------------------------------------------------



Comprimento total do veículo entre os 5.800 mm e os 6.680 mm; --------------------------



Caixa de carga com basculante bilateral com um cilindro de máximo de 8 toneladas,

fundo em chapa lisa de 4mm com 3700mm; taipais inferiores em chapa perfilados de 2mm
com 450mm de altura; malhal normal; molas auxiliares nos taipais; guarda-lamas em chapa;
sinalização de Lei com pintura numa só cor (ral); -------------------------------------------------
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Comprimento da caixa de carga entre os 3.320 mm e os 3.700mm inclusive; --------------



Largura da caixa de carga até 2.250mm inclusive; -------------------------------------------



Direção assistida; --------------------------------------------------------------------------------



Air Bag para o condutor e passageiro; ---------------------------------------------------------

Equipamento: ---------------------------------------------------------------------------------------

Distribuição electrónica de travagem (EBD); Assistência ao Arranque em Subida (HSA);

Sistema de controlo de estabilidade (ESP); Fecho de segurança de rebatimento da cabina
(apenas cabina rebatível); Vidros eléctricos dianteiros; Faróis de nevoeiro dianteiros; Faróis
diurnos; Frisos laterais com protecção de salpicaduras; Pára-choques traseiro; Suporte de
pneu sobressalente; Ecrã Multifunções; Filtro de partículas (DPF); Travões ABS; Sistema de
Assistência à travagem (BAS); Sistema de Controlo de Tracção (TCS); Cintos de segurança
com pré-tensores e limitador de carga; Ar condicionado dianteiro; Espelhos retrovisores
exteriores eléctricos; Espelhos retrovisores com intermitentes; suspensão reforçada; Roda
sobressalente; Radio-CD com 2 colunas; Chave com dois botões, com fecho centralizado,
rotativo cor de laranja no exterior da cabine. -----------------------------------------------------

6. Prazo para apresentação de propostas ------------------------------------------------------



O prazo para apresentação de propostas é de 10 (dez) dias a contar da data de envio do

convite. ----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Local de entrega do bem ---------------------------------------------------------------------



O local de entrega dos bens é na Junta de Freguesia da União das Freguesias de

Carnaxide e Queijas, sita na Rua Cesário Verde, Centro Cívico de Carnaxide, 2790-047
Carnaxide. -------------------------------------------------------------------------------------------

8. Prazo de entrega/execução/prazo contratual ----------------------------------------------



Máximo de 90 dias. ------------------------------------------------------------------------------



9. Entidade a convidar para apresentar proposta ---------------------------------------------



A entidade a convidar é a seguinte: ------------------------------------------------------------



Caetano Power - Lisboa, com filial na Estrada Terras de Lagoa, N.º 66, 2635-595 Sintra-

Rio de Mouro, Contribuinte n.º 505 261 570, telefone n.º 21 925 62 77, fax n.º 21 925 62 69
e email vendas.sintra@caetanopower.pt ----------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A aquisição de uma viatura de cabine dupla de 3.500 Kg com as especificações atrás
referidas; --------------------------------------------------------------------------------------------2. Em cumprimento do disposto nos artigos 16º do nº 1 da alínea a) e 20º do nº 1 da aliena
a) do CCP (aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008, de 29 de Janeiro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei Nº 278/2009, de 2 de Outubro e 149/2012, de 12 de julho) e
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para os efeitos previstos no artigo 112º do mesmo diploma, solicita-se autorização para
aplicação do “Procedimento por ajuste direto com convite a uma entidade”. -------------------A Entidade a convidar é a referida no ponto 9 da presente deliberação. ------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 70/2016 ---------------------------------------------------Havendo necessidade de se efetuar um levantamento fotográfico da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas com cerca de 500 fotografias e que inclua entre outros os seguintes
parâmetros: ------------------------------------------------------------------------------------------ Entradas da Freguesia; Património Histórico da Freguesia e com interesse histórico;
Património Religioso; Equipamentos Municipais; Equipamentos Desportivos; Equipamentos
Sociais;

Parques

Infantis;

Bairros

Municipais

e

Bairros

de autoconstrução;

Parques

Empresariais; Serra de Carnaxide; Paisagens emblemáticas da União das Freguesias. --------Neste sentido, torna-se necessário a aquisição do seguinte serviço: ---------------------------- Execução de levantamento fotográfico da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas em
cerca de 500 fotografias. ---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e em cumprimento do disposto nos art. 16º, nº 1, alínea a) do CCP (DL Nº
18/2008 de 29 de Janeiro) e para os efeitos previstos no art. 115º do mesmo diploma,
propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------1. A aprovação para a contratação do serviço atrás referido por procedimento por ajuste
direto simplificado, juntando-se em anexo convite a enviar ao concorrente e que faz parte
integrante desta deliberação. ----------------------------------------------------------------------2. A Entidade a convidar é: Sr. António Álvaro Machado Isidoro, fotógrafo profissional, com
morada fiscal na Av. Edmundo Lima Basto N.º 25 – 3º C, 2790-482 Carnaxide, NIF: 194 549
470, e-mail:alvaroisidoro@gmail.com. ------------------------------------------------------------3. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

9 – Proposta de Deliberação N.º 71/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ----------------------------------------------------------------
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Neste sentido, a Associação Ideias do Século – Estúdio de Dança de Carnaxide, solicitou a
esta Autarquia apoio na disponibilização de um autocarro para transportar 28 alunos no dia
29 de Abril, pelas 14h00 para o Museu da Eletricidade, dado que irão realizar um espetáculo
de Danças e Cantares de Portugal, no âmbito do Protocolo que têm estabelecido com o Clube
UNESCO para a educação artística. ----------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1. Apoiar a Associação Ideias do Século – Estúdio de Dança de Carnaxide, no aluguer de um
autocarro para transporte de 28 alunos para a participação na referida iniciativa. -------------2. Mais se propõe 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.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 19h50m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)
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O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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