JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e sete, 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.-----JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Foi justificada a falta do Senhor Vogal José
Filipe Correia à reunião do dia 8 de Outubro de 2007.-------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma
horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.----------------------------------DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de sessenta e quatro mil novecentos e treze euros e vinte e cinco cêntimos.-------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 8 DE
OUTUBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2007.---------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 8 de Outubro a 22 de Outubro de 2007,
que se encontra em anexo a esta acta. ---------------------------------------------------------------Para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com o Dr.º Vítor Batista, sobre regularização dos baldios da
Freguesia de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------2 – Reunião com o Vereador Manuel Brites, sobre Tasquinhas 2008.--------------------3 – Reunião com o Senhor Vice Presidente Dr.º Carlos Nazaré, sobre
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concretização de delegação de competências para o 2007.---------------------------------------4 – Realização de reunião em Azinheira, com a presença do Técnico da APAS
Floresta e do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, sobre ZIF e
baldios.----------------------------------------------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Limpeza da zona envolvente à Escola Básica e Jardim de Infância de Fonte da
Bica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Limpeza da zona envolvente à Escola Básica do Pé da Serra.-------------------------3 – Pequenas reparações nos equipamentos escolares tais como:--------------------------a) Pintura das paredes da sala do 1.º Ciclo de Fonte da Bica-------------------------------b) Reparação de autoclismo e fixação de espelho, na Escola do 1.º Ciclo de Fonte
da Bica.----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Montagem de puxadores de portas interiores na sala de prolongamento de
Boiças.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Limpeza do caminho/percurso utilizado pelas crianças entre a sala do 1.º
Ciclo e a Sede da Associação.--------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------PEDIDO DE PARECER----------------------------------------------------------------------1 – IN BAR, de Ricardo Jorge Fernandes dos Santos, solicita emissão de parecer
para alteração de horário.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter o parecer anteriormente emitido e deixar ao
critério da Câmara Municipal a alteração ao horário, solicitado pelo requerente,
conforme estipulado no regulamento vigente.------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Joaquim António Murraças Fidalgo, coleccionador, solicita objectos da nossa
Freguesia, como por exemplo: emblemas, pin’s, bandeiras, galhardetes, etc.-----------------Deliberado por unanimidade enviar um galhardete.------------------------------------------2 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, solicita reforço de
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subsidio para dar melhor resposta à funcionalidade dos serviços.------------------------------Deliberado por unanimidade manter a verba atribuída.-------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDO DE TRANSPORTE---------------------------------------------------------------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, solicita transporte
das piscinas de Rio Maior para a escola, às quartas-feiras, pelas 10.00 horas, para 6
alunos que recebem apoio educativo na sala de ensino estruturado com metodologia
Teacch e respectivas professoras.---------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o referido transporte.------------------------------2 – Projecto de Intervenção Precoce do Concelho de Rio Maior – PIP-RIO,
solicita a carrinha para transportar uma criança, que sofre de atraso do
desenvolvimento psicomotor, residente em Senta para o Centro de Saúde, nos
seguintes horários Terça-Feira ou Quinta-Feira: Saída (Senta) – 9 horas e regresso
10.30 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o referido transporte.------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Escola do 1.º Ciclo de Azinheira, agradece a rapidez com que foram feitas
algumas reparações na escola, assim como toda a disponibilidade do funcionário que
as efectuou.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------DGAL – DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS----------------------1 – Programa para aquisição de meios de primeira intervenção no combate a
incêndios florestais – Aprovação de candidatura.--------------------------------------------------Na sequência da candidatura apresentada ao Programa Aquisição de Meios de
Primeira Intervenção no Combate a Incêndios Florestais, efectuada em Julho
passado, informo que foi aprovada, tendo sido enviado o respectivo protocolo para
assinatura, assim como as instruções de acompanhamento e execução do projecto.
Após o que será necessário providenciar a aquisição dos bens previstos na respectiva
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candidatura. Assim e dadas as exigências referidas no protocolo, a Junta de Freguesia
deverá:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Escolher o tipo de procedimento, tendo em conta que o valor da candidatura
aprovado foi de € 6.589.80:----------------------------------------------------------------------------b) Três fornecedores devidamente certificados pelos Comandos Distritais e
Operações de Socorro;---------------------------------------------------------------------------------c) O respectivo critério de adjudicação. -------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade:--------------------------------------------------------------------a) Escolher o procedimento de consulta prévia, nos termos do artigo 181, do
Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.------------------------------------------------------------------b) Escolher os seguintes fornecedores devidamente certificados:-------------------------Extincêndios;----------------------------------------------------------------------------------------Vianas – Máquinas, Ferramentas e Material de Incêndio, Lda;-----------------------------Tecopal – Viaturas e Equipamentos para Bombeiros.---------------------------------------c) Escolher o critério de adjudicação o do preço mais baixo.------------------------------2 – Programa para aquisição de meios de primeira intervenção no combate a
incêndios florestais – Protocolos.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------1 – International Friendship League – IFL – Grupo Português – Proposta de
cooperação------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 11 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 10.239,80, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------CANDIDATURA A POC – PORTARIA 192/96 – TRABALHADORES
SUBSIDIADOS ---------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento da necessidade de um trabalhador para
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exercer funções no exterior, no âmbito dos programas ocupacionais, dado que o que
está a exercer funções actualmente irá terminar o acordo no mês de Janeiro do
próximo ano de 2008. Previamente foi contactado o Centro de Emprego de Santarém
que informou da possibilidade de efectuar uma candidatura ao referido programa.---------Deliberado por unanimidade efectuar candidatura ao Centro de Emprego de
Santarém.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------VENDA DE DUMPER------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade vender o Dumper, com a
apresentação da proposta de valor mais alto, em carta fechada, podendo decidir não
alienar se considerar inaceitáveis as propostas apresentadas.-----------------------------------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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