JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos nove dias do mês de Outubro de dois mil e seis, reuniu ordinariamente a
Junta de Freguesia de Rio Maior, sob a presidência da Senhora Dra. Isaura Maria
Elias Crisóstomo Bernardino Morais, estando presentes os Senhores: Albertino
Manuel Rodrigues Mota Barbosa, Tesoureiro, Francisco José Oliveira Colaço,
Secretário, José Filipe Correia e Engenheiro Luís Filipe Santana Dias, Vogais. --------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete euros, e cinquenta e nove
cêntimos, referente a operações orçamentais e quatro mil e vinte e seis euros e treze
cêntimos, referente a operações não orçamentais.-------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR - A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Ofícios enviados à Câmara Municipal de Rio Maior, sobre:----------------------------a) Passeio de idosos 2006, pedido de mais duas viagens.------------------------------------b) Reforço de iluminação pública na Mata de Baixo, na Rua Padre Joaquim
Rebelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Reunião de apresentação do Centro de Novas Oportunidades, na Escola
Secundária Dr.º Augusto César da Silva Ferreira.--------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR:--------------------------------------a) Limpeza de ruas e valetas em Anteporta;----------------------------------------------------b) Limpeza da Fonte do Raxil, em Anteporta;-------------------------------------------------c) Conservação e reparação do caminho de acesso ao depósito da água, em
Anteporta;-------------------------------------------------------------------------------------------------d) Serviço do tractor, com o corta silvas na Estrada Principal, em Anteporta;------
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-----PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Passeios Fluviais entre Tancos e o Castelo de Almourol.-------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Ordem de trabalhos – Reunião de Câmara dia 27 de Setembro de 2006, pelas
17 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Centro de Novas Oportunidades – Reconhecimento, Validação e Certificação
de competências.-----------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------B – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Banco Popular Portugal, S.A., solicita que lhe seja concedida a licença para
colocação de reclamos luminosos, na Avenida Paulo VI, (antiga Terra do Poço, Lote
2) – Rio Maior.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável à pretensão do requerente.
-----2 – Café/Bar “In a Bar” – Estabelecimento de Restauração e Bebidas, solicita que
lhe seja emitido parecer sobre alteração de horário.-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter a deliberação anterior tomada em reunião de
27 de Fevereiro de 2006, que emitiu parecer no sentido do horário do
estabelecimento, não ser alterado.--------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Pedido de informação sobre pessoas acamadas, com grande dependência ou
com dificuldade de acesso aos cuidados de enfermagem, que possam vir a ser alvo da
visita domiciliária de enfermagem no âmbito curativo ou preventivo.-------------------------Deliberado por unanimidade contactar associações para análise de situações a
enquadrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Edite Salomé Pires Sousa – Envio de Curriculum.---------------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------
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-----3 – Grupo Fadistejo – Fadistas Amadores do Ribatejo – Apresentação.-----------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Doublet – Catalogo 2007.--------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Securitas Direct – Alarmes – Campanha de Outono.-----------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Digi bold – Artes Gráficas, Lda – Apresentação de proposta para
Calendários.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------7 – Digi bold – Artes Gráficas, Lda – Apresentação de proposta para postais de
natal com envelopes.------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Pedro Miguel Ferreira de Jesus, solicita oferta de brindes alusivos à Junta de
Freguesia de Rio Maior para efeitos de colecção.--------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não oferecer.----------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 12 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 800,00, a qual foi aprovada por unanimidade------------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 11 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 4.400,00, a qual foi aprovada por unanimidade---------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo – Violação de
Normas Relativas à Saúde Pública e Bem-Estar dos Animais – António Quelhas.----------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------PROTOCOLO

DE

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA

–

EMPREITADA DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS E
JANELAS.-------------------------------------------------------------------------------------------
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-----A Senhora Presidente informou o seguinte:---------------------------------------------------Em Novembro de 2004, deu-se início aos procedimentos para executar o
projecto de requalificação da Sede da Freguesia, no âmbito do Protocolo de
Modernização Administrativa, aprovado nesse ano, no que diz respeito à substituição
de portas e janelas, com a consulta ao mercado, para estabelecer qual o procedimento
a utilizar na empreitada da obra em questão, conforme estipula o n.º 48 do DecretoLei n.º 59/99 de 2 de Março, com as alterações que lhe foram introduzidas.-----------------O anterior executivo decidiu adjudicar à empresa Caixirei, Lda, a referida
empreitada, não tendo a mesma chegado a ser realizada.-----------------------------------------Dado que é necessário executar o referido projecto até ao fim do ano de 2006.--------Dado que a proposta apresentada caducou.---------------------------------------------------Dado que o valor previsto não ultrapassa os € 25.000.--------------------------------------A Junta de Freguesia deverá pronunciar-se sobre:--------------------------------------------O tipo de procedimento a utilizar;---------------------------------------------------------------As empresas a convidar;---------------------------------------------------------------------------O prazo para a entrega das propostas.----------------------------------------------------------O Critérios de adjudicação.----------------------------------------------------------------------Os Requisitos da proposta.-----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade---------------------------------------------------------------------Escolher o procedimento ajuste directo.-------------------------------------------------------Efectuar convite às empresas, do ramo:---------------------------------------------------------José Domingos Gavino Agudo.-----------------------------------------------------------------Alumínios Amiense, Lda.-------------------------------------------------------------------------Caixirei, Lda.-----------------------------------------------------------------------------------------O prazo de oito dias para a entrega das propostas.--------------------------------------------Critério de adjudicação (o mais baixo preço).-------------------------------------------- ----Requisitos da proposta (preço total, prazo de manutenção da proposta e prazo de
execução).-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CARRINHA----------------------------------------
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-----O Projecto de Intervenção Precoce do Concelho de Rio Maior, solicita a carrinha
de nove lugares para transporte semanal da criança Luís Miguel Colaço, de 19 meses
que sofre de atraso do desenvolvimento Psicomotor, no trajecto Senta – Rio Maior e
vice – versa.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e trinta minutos, a Senhora Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser aprovada na
próxima reunião .-----------------------------------------------------------------------------------A PRESIDENTE DA JUNTA

O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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