JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos doze dias do mês de Novembro 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.--------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e quinze minutos.----------------------------------------------------------------------------------------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 dois mil, duzentos euros e vinte e quatro cêntimos.-------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 23 DE
OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2007.------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 23 de Outubro a 12 de Novembro de
2007, que se encontra em anexo a esta acta. -------------------------------------------------------Para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com as Associações Culturais e Recreativas dos lugares da Freguesia
para atribuição dos 4 espaços/tasquinhas para o Certame Tasquinhas/2008. As
Associações que irão representar a Freguesia de Rio Maior são Associação
Representativa Desportiva e Cultural de Vale de Óbidos, Associação Cultural e
Recreativa do Arco da Memória, Associação Cultural e Recreativa de Pé da Serra e
Associação Grupo Desportivo e Cultural de Freiria.------------------------------------------

1

-----2 – Reunião com a Vereadora, Drª Cristina Silva, sobre transportes escolares.
Clarificação do serviço que a Junta de Freguesia está a prestar no âmbito dos
transportes escolares, no que diz respeito ao transporte de alunos das escolas que
encerraram para as escolas de acolhimento; transporte dos alunos na componente de
apoio á família e actividades de enriquecimento curricular.--------------------------------------3 – Reunião de Presidentes de Junta do concelho em Vila da Marmeleira.---------------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Limpeza da zona envolvente á escola de Cidral.------------------------------------------2 – Arranjo dos espaços ajardinados em Alto da Serra, limpeza do fontanário e da
zona envolvente ao equipamento escolar (presentemente suspenso de actividade).---------3 – Pequenas reparações nos equipamentos escolares: reparação dos portões de
entrada em Azinheira; Colocar caixa de correio em Vale de Óbidos; afixar placares de
esferovite em Freiria e Fonte da Bica.----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------1 – Reclamação sobre limpeza de terreno – Perigo de incêndio – Informação de
que a limpeza foi efectuada.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – CSI – Complemento Solidário para Idosos – Informação.-----------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------3 – Implementação de um Centro Local de Apoio ao Imigrante – Aprovado em
sessão de Câmara a candidatura.----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE PARECER----------------------------------------------------------------------1 – Fátima & Susana – Chás e Cafés, Lda, solicita que lhe seja concedida licença
para colocação de bandeira padronizada, em Rio Maior, na Rua José Pedro Inês
Canadas, n.º 4, Freguesia e Concelho de Rio Maior.----------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável a colocação de bandeira
padronizada.----------------------------------------------------------------------------------------------2 – Fátima & Susana – Chás e Cafés, Lda, solicita que lhe seja concedida licença
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para colocação de painel publicitário, em Rio Maior, na Rua José Pedro Inês Canadas,
n.º 4, Freguesia e Concelho de Rio Maior.----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável a colocação de painel
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------3 – Nelson Eurico da Silva Bernardo, solicita que lhe seja concedida licença para
colocação de painel publicitário, em Rio Maior, na Rua José Pedro Inês Canadas, Pct.
Pub, It 3 Fracção D, n.º 7, Freguesia e Concelho de Rio Maior.--------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável a colocação de painel
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------4 – Manuel Agostinho Henriques, solicita que lhe seja concedida licença para
reflorestação com eucaliptos, no prédio rústico n.º 33, secção AN, sito em Cidral,
Vale das Almas, Freguesia e Concelho de Rio Maior.---------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente,
dado que esta Junta de Freguesia, não vê qualquer inconveniente na reflorestação
com eucaliptos, na propriedade denominada “Vale das Almas”, Freguesia e Concelho
de Rio Maior.---------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Amigos de Rio Maior - Não deixem morrer o rio Maior.------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Águas do Oeste – Sessão de divulgação da actividade da Água do Oeste –
Convite.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Fidelidade Mundial Seguros – Ordem de reparação da carrinha – 82-77-VS.-------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, solicita taça, troféu ou
apoio monetário para a realização do 6.º Grande Prémio de Atletismo InterBombeiros.--------------------------------------------------------------------------------------------

3

----Deliberado por unanimidade oferecer uma taça para a realização do 6.º Grande
Prémio de Atletismo Inter-Bombeiros.--------------------------------------------------------------2 – Samaritanos – Missão de Caridade – Projecto de apoio alimentar – Cabaz de
Natal – O custo do cabaz especial de Natal é de € 50, suportando a Autarquia metade
da comparticipação € 25 e os samaritanos o restante valor.--------------------------------------Deliberado por unanimidade não aderir à proposta apresentada --------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Escola do 1.º Ciclo de Vale de Óbidos, solicita uma estante com 4 ou 5
prateleiras, um armário de altura aproximada 1,70m com prateleiras e portas com
fechadura e reparação de uma fechadura do armário.---------------------------------------------Deliberado por unanimidade proceder à reparação da fechadura do armário e
enviar o oficio à Câmara Municipal de Rio Maior a solicitar uma estante com 4 ou 5
prateleiras, um armário de altura aproximada 1,70m com prateleiras e portas com
fechadura.-------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Jardim de Infância de Boiças, solicita uma mangueira com 20 metros e
respectivo adaptador para torneira, situada no exterior e um escadote.------------------------Deliberado por unanimidade enviar o oficio do Jardim de Infância de Boiças para
a Câmara Municipal de Rio Maior.-------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE VALETAS EM CIMENTO---------------Considerando que, a Junta de Freguesia aceitou competências, no âmbito do
protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal para executar valetas
em cimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que está previsto no orçamento e no plano plurianual de
investimentos para o ano de 2007, a execução destes trabalhos.--------------------------------Considerando que em diversos locais da Freguesia de Rio Maior, nomeadamente
em Cidral, Fonte da Bica e Boiças existem valetas em mau estado de conservação
originando um deficiente escoamento das águas pluviais, com reflexos na estabilidade
do pavimento das vias de circulação, devendo a Junta de Freguesia proceder à sua
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reparação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade:----------------------------------------------------------------Proceder à execução de valetas em cimento, cerca de 971 metros, com uma
estimativa orçamental de 12.436,00 €, nas seguintes ruas:----------------------------------------CIDRAL---------------------------------------------------------------------------------------------a) Na Rua Principal (do lado direito no sentido Rio Maior – Cidral) – 530
metros;-----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Na Rua dos Casais do Cidral – 102 metros;------------------------------------------------c) Na Rua Principal ( do lado esquerdo no sentido Rio Maior – Cidral) – 130
metros;-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) Na Rua Principal (junto AF Neves) – 127 metros;----------------------------------------FONTE DA BICA-------------------------------------------------------------------------------a) Na Estrada Principal (emanilhar para proceder à drenagem das águas pluviais)
– 39 metros.----------------------------------------------------------------------------------------------BOIÇAS---------------------------------------------------------------------------------------------a) Na Estrada Principal 114 (emanilhar para proceder à drenagem das águas
pluviais) – 20 metros.-----------------------------------------------------------------------------------Aprovar o mapa da quantidade dos trabalhos, que se encontra em anexo a esta
acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A memória descritiva dos trabalhos.------------------------------------------------------------O tipo de procedimento ajuste directo.---------------------------------------------------------Efectuar convite às empresas a seguir designadas para a presentação de
propostas:-------------------------------------------------------------------------------------------------Construções António Leal, S.A.------------------------------------------------------------------Matos & Neves, Lda-------------------------------------------------------------------------------António Rodrigues Capela & Filhos, Lda------------------------------------------------------A Comissão de analise das propostas, será constituída por:---------------------------------Dr.ª Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais, Presidente da Junta de
Freguesia, Senhor José Filipe Correia, e Dr.ª Maria José Moura Figueiredo, Jurista.-------Exercerão as funções de Presidente e Secretária a Dr.ª Isaura Maria Elias

5

Crisóstomo

Bernardino

Morais

e

Dr.ª

Maria

José

Moura

Figueiredo,

respectivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------Que o prazo para entrega das propostas será de cinco dias.--------------------------------Que o prazo para a realização dos trabalhos será de 30 dias.-------------------------------Quanto à remuneração do empreiteiro, que a empreitada será realizada por série
de preços.-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 12 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.230,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS------1 – Foi apresentada a proposta n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos no
valor de € 12.440,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE KIT PARA COMBATE A INCÊNDIOS--------------------------A Senhora Presidente informou, que responderam ao pedido de proposta, para
fornecimento de um Kit para combate a incêndio, conforme deliberação de vinte e
dois de Outubro de dois mil e sete, as seguintes empresas:--------------------------------------Extincêndios – Equipamento de Protecção e Segurança, Lda.----------------------Preço € 5.981,50, acrescido de IVA à taxa de 5 %. Á proposta apresentada foram
acrescentados dois bidões de 25 litros de extracto de espumífero, que não constam no
pedido de proposta..------------------------------------------------------------------------------------Prazo de entrega – 20 dias após a adjudicação.------------------------------------------------Prazo de garantia contra defeitos de fabrico – 2 anos.---------------------------------------Condições de pagamento – 30 dias da data da factura.--------------------------------------Local de entrega – nas nossas instalações.------------------------------------------------------Vianas – Máquinas Ferramentas e Material de Incêndio, Lda-----------------------Preço € 5.980,00, acrescido de IVA à taxa de 5 %.-------------------------------------------Prazo de entrega – três semanas após confirmação da encomenda--------------------
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-----Prazo de garantia contra defeitos de fabrico – 2 anos.---------------------------------------Condições de pagamento – 30 dias da data da factura.--------------------------------------Local de entrega – instalações da Empresa ou nas nossas instalações com portes a
nosso cargo.----------------------------------------------------------------------------------------------Ecopal – Assistência Técnica e Comercial de Máquinas Industriais de
Pombal, Lda--------------------------------------------------------------------------------------------Preço € 6.078,00, acrescido de IVA à taxa de 5 %. À proposta apresentada foram
acrescentados dois bidões de 25 litros de extracto de espumífero, que não constam no
pedido de proposta..------------------------------------------------------------------------------------Prazo de entrega – 15 a 20 dias após confirmação da encomenda.------------------------Prazo de garantia contra defeitos de fabrico – 1 ano.----------------------------------------Condições de pagamento – Pronto de pagamento.-------------------------------------------Local de entrega – nas nossas instalações.------------------------------------------------------Considerando que a despesa foi prevista no Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para 2007, da Freguesia de Rio Maior.------------------------------------------------Considerando que foi efectuada a respectiva cabimentação---------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade adjudicar o fornecimento de um
Kit para combate a incêndios à empresa Extincêndios – Equipamento de Protecção e
Segurança, Lda, excluindo os dois bidões que não tinham sido previstos no pedido de
proposta, pelo valor de € 5.981,50, acrescido de IVA à taxa de 5 %, nos termos do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho
e autorizar a respectiva despesa.-----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE------------------------------------------------------------------CABAZES DE NATAL-------------------------------------------------------------------------Por proposta do Senhor Tesoureiro, foi deliberado por unanimidade atribuir
cinco cabazes de Natal a famílias carenciadas da Freguesia de Rio Maior, durante a
época natalícia, delegar competências na Senhora Presidente para efectuar a respectiva
selecção em colaboração com os serviços de acção social da Câmara Municipal de Rio
Maior, e autorizar a respectiva despesa.----------------------------------------------------------
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------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e quinze 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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