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J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  A R R O U Q U E L A S  1 

Quadriénio 2017/2021 2 

ATA Nº 2/2017 3 

Ata da Sessão Ordinária de 16/10/2017 4 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, na sala de reuniões do 5 

edifício-sede da Junta de Freguesia de Arrouquelas, pelas vinte horas reuniram os 6 

elementos que fazem parte do Executivo da Junta de Freguesia, para a realização da 7 

primeira reunião ordinária do presente mandato autárquico. ----------------------------------- 8 

Aberta a sessão, passou-se de imediato à apresentação dos pontos da Ordem de 9 

Trabalhos, nomeadamente: ------------------------------------------------- ------------------------ 10 

---- Primeiro: Distribuição de cargos e funções; ------------------------------------------------  11 

---- Segundo: Designação de substitutos legais; -------------------------------------------------  12 

---- Terceiro: Assinatura de cheques e conta bancária; -----------------------------------------  13 

---- Quarto: Horário de expediente e periodicidade das reuniões; ----------------------------- 14 

---- Quinto: Informações e propostas. ------------------------------------------------------------  15 

----------------------------------------------------------------------------------------- ------- 16 

1. Distribuição de cargos e funções -----------------------------------------------------  17 

O Presidente da Junta chamou a atenção para os termos dos números 2 e 3 do art.º 18º da 18 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que reforçam as competências do Pre sidente da Junta 19 

na distribuição dos cargos e funções pelos vogais. Neste contexto, as funções de maior 20 

responsabilidade e que exigem maior disponibilidade de tempo devem ser confiadas ao 21 

Presidente, devendo os restantes vogais, até como forma de reforçar a ligação ao restante 22 

Executivo, desenvolver tarefas que envolvam outro tipo de responsabilidade e que 23 

permitam a sua colaboração para além da simples comparência às reuniões. --------------- 24 

O Presidente da Junta procedeu de imediato à distribuição de cargos de acordo com as 25 

competências que lhe são conferidas e nos seguintes termos: --------------------------------- 26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  27 

PRESIDENTE: João Paulo Relveiro Martinho Colaço -----------------------------------------  28 

Exercício das competências próprias do art.º 18º, com exceção das que possam ser 29 

delegadas, protocolo, relações interinstitucionais, ação social, educação e juventude, 30 

cultura, tempos livres e desporto, gestão de recursos humanos e recenseamento eleitoral. 31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  32 

SECRETÁRIO: Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto ----------------------------------------  33 
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Elaboração das atas das reuniões da Junta, subscrição dos atestados assinados pelo 34 

Presidente, execução do expediente da Junta e desempenho de outras funções que lhe 35 

forem confiadas pela Junta ou impostas por lei ou regulamento. ------------------------------ 36 

TESOUREIRO: Sérgio António Bento Vivo -----------------------------------------------------  37 

Arrecadação de receitas, pagamento das despesas autorizadas e escrituração dos modelos 38 

contabilísticos da receita e da despesa, preparação e apresentação do Orça mento, 39 

preparação das Contas de Gerência, atualização do Inventário de Bens, Direitos e 40 

Obrigações Patrimoniais, verificação e controlo da Norma de Controlo Interno do SNC -41 

AP, gestão do património da Junta e desempenho de outras funções que lhe forem 42 

confiadas pela Junta ou impostas por lei ou regulamento. Para os devidos efeitos, os 43 

elementos do Executivo consideram-se empossados dos respetivos cargos. ----------------- 44 

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  46 

2. Designação de substitutos Legais -----------------------------------------------------  47 

Nos termos do número 2 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete ao 48 

Presidente da Junta designar o seu substituto legal. Nestes termos, designou o seu 49 

Secretário – Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto  - como seu substituto legal, ao qual 50 

pode incumbir: ------------------------------------------------ ---------------------------------------  51 

A substituição do Presidente da Junta nas suas faltas e impedimentos; ---------------------- 52 

A representação da Junta de Freguesia de Arrouquelas na Assembleia Municipal de Rio 53 

Maior e na Assembleia de Freguesia de Arrouquelas em caso de justo impedimento do 54 

Presidente da Junta; ---------------------------------------------------------------------------------  55 

A participação, em representação da Junta e do seu Presidente, nos conselhos municipais 56 

existentes ou a instituir; ----------------------------------------------------------------------------  57 

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 58 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 59 

O Presidente da Junta propôs ainda que a Assembleia de Freguesia de Arrouquelas seja 60 

apoiada logística e administrativamente pela funcionária Maria Luzia Vivo da Silva 61 

Sabino. -------------------------------------------------------------- ---------------------------------  62 

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 63 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  64 

3. Assinatura de cheques e contas bancárias ------------------------------------------  65 

Para a emissão de cheques e movimentação das contas bancárias da Junta de Freguesia 66 

são necessárias duas assinaturas, sendo obrigatória a assinatura do Tesoureiro e outra 67 

indistintamente de entre o Presidente e o Secretário. -------------------------------------------  68 

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 69 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  70 

4. Horário de Expediente e Periodicidade das reuniões ----------------------------- 71 

O Presidente da Junta propôs que seja mantido o horário de atendimento ao público, das 72 

9:30 às 17:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------  73 
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DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 74 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  75 

O Presidente da Junta propôs, nos termos do art.º 20º da Lei nº 75/2013, de 12 de 76 

setembro, que as reuniões ordinárias se realizem uma vez por mês, tendo ficado definido 77 

que seria na primeira quinta-feira de cada mês, a partir das 20:30 horas. Realizar-se-ão 78 

reuniões extraordinárias sempre que tal se venha a justificar, as quais serão convocadas 79 

pelo Presidente nos termos legais. -------------------------------------------------------------- -- 80 

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ------------------------ 81 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  82 

5. Informações e Propostas --------------------------------------------------------------- 83 

O Presidente da Junta informou que irá desenvolver esforços para dar continuidade ao 84 

trabalho realizado e fazer o que estiver ao seu alcance para contribuir para a melhoria das 85 

condições de vida da população da Freguesia, contando com a colaboração dos vogais 86 

agora empossados, que se disponibilizaram para cooperar no cumprimentos das tarefas e 87 

desafios propostos para o mandato que agora se inicia. ----------------------------------------88 

- 89 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------  90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  91 

O Presidente da Junta informou que irá propor a realização de um plano de apresentações 92 

institucionais, que irá incluir o contacto com as entidades que habitualmente cooperam 93 

com a Junta de Freguesia, bem como com os restantes operadores interinstitucionais, 94 

visando o reforço da imagem da Junta de Freguesia e a visibilidades dos elementos que 95 

fazem parte do Executivo. Para o efeito, o Presidente da Junta informou que gostaria de 96 

ser acompanhado pelos restantes membros do Executivo aquando da visita a entidades 97 

com responsabilidades legalmente atribuídas ao nível da intervenção em situações de 98 

calamidade ou em contextos de emergência ou segurança, entre outros. Estes contactos 99 

deverão ser efetuados até final do corrente ano. -------------------------------------------------  100 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ 101 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  102 

O Presidente da Junta informou que está prevista a realização de uma visita, pelos 103 

membros do Executivo, ao longo da Freguesia, que permita observa r em contexto real as 104 

principais características da Freguesia, bem como algumas das principais infraestruturas, 105 

obras, investimentos e outros aspetos relevantes para a gestão da Freguesia ao longo do 106 

mandato que agora se inicia. -----------------------------------------------------------------------  107 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento da proposta e deliberou que a visita 108 

se fará no próximo dia 30 de outubro, segunda-feira, a partir das 15:00 horas. ------------- 109 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  110 

O Presidente da Junta informou que irá manter o horário de atendimento ao público, 111 

durante as tardes de segunda-feira, podendo associar esta proposta à realização de 112 

visitas ao domicilio e contacto com a população, de modo a recolher informações e 113 

elementos que possam apoiar a sua ação e enriquecer as propostas de trabalho que vierem 114 

a ser delineadas. Propôs igualmente que sejam desenvolvidos esforços para a melhoria do 115 
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atuais meios e instrumentos de comunicação, tanto interna como externamente, com 116 

especial destaque para a necessidade de melhorar o funcionamento da página da internet 117 

e do boletim informativo, bem como ver a possibilidade de intensificar as formas de 118 

divulgação e reforçar a informação nos painéis exteriores, no facebook, em possíveis 119 

newsletters ou afins. Foi também prestada informação sobre a possibilidade de se refletir 120 

sobre a rentabilização do equipamento informático existente, bem como sobre as 121 

possibilidades de funcionamento em rede, de modo a aproveitar as oportunidades que 122 

decorrem dos contratos de prestação de serviços existentes a este nível. -------------------- 123 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou atribuir, em função das 124 

suas competências académicas e profissionais, ao Tesoureiro – Sérgio António Bento 125 

Vivo - a tarefa de encontrar as melhores propostas e soluções neste âmbito, que serão 126 

refletidas em próximas reuniões do Executivo. --------------------------------------------------  127 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  128 

O Presidente da Junta informou que pretende remodelar o espaço do seu gabinete, de 129 

modo a permitir a colocação de recursos que facilitem o mapeamento do território da 130 

Freguesia nos seus múltiplos domínios, com enfoque nas divisões territoriais, no 131 

cemitério, na distribuição da floresta e no tipo de utilização que está associada a cada 132 

propriedade, pública ou privada. ------------------------------------------------------------------ 133 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou contactar os serviços da 134 

Câmara Municipal de Rio Maior para obter informação e recursos que possam depois ser 135 

colados na parede do gabinete, sob uma base de corticite, permitindo assim a sinalização 136 

e o acompanhamento constante das características do território da Freguesia. Deliberou 137 

igualmente contruir uma base de dados ordenada de acordo com o número atribuído às 138 

propriedades para apoiar a sinalização que se irá colocando nos respetivos mapas---------- 139 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  140 

O Presidente da Junta informou que pretende incluir no plano de ação para o mandato um 141 

conjunto de ideias sinalizadas a partir das propostas lançadas durante a campanha 142 

eleitoral, pelas listas do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária, com 143 

especial enfoque para as possibilidades associadas à i) recriação da feira franca de 144 

Arrouquelas, à ii) criação de um conselho ou plataforma de apoio e dinamização do 145 

associativismo local, à iii) criação de fóruns de debate e reflexão temática, apoiados po r 146 

elementos externos e por pessoas da Freguesia com experiência nos respetivos domínios 147 

de intervenção, e à iv) produção de uma monografia de cariz etnográfico em torno da 148 

identidade local, usos e costumes. ------------------------------------------------- --------------- 149 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou trabalhar sobre estas 150 

propostas ao longo do mandato, devendo estes conteúdos ser incluídos em próximas 151 

sessões de trabalho. ------------------------------------------------------------ --------------------- 152 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  153 

Na sequência da informação produzida, e decorrente do processo de distribuição de 154 

funções, foi dada a palavra ao Secretário e ao Tesoureiro para se pronunciarem sobre o 155 

andamento dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------  156 
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Sérgio António Bento Vivo disse concordar com as propostas enunciadas e propôs ao 157 

Executivo especial atenção para quatro aspetos relevantes, que gostaria de ver 158 

reforçados, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------  159 

Primeiro: a necessidade de levar por diante o processo de atualização dos artigos 160 

(Rústicos e Urbanos) pertencentes à Freguesia de Arrouquelas e que ainda se encontram 161 

associados à Freguesia de São João da Ribeira, dado que se tal for realizado até fevereiro 162 

do próximo ano, terá efeito já nos recebimentos de I.M.I de 2018; --------------------------- 163 

Segundo: reforçar a importância de se reunir e escutar os outros grupos políticos, 164 

recriando um novo fórum politico, sobretudo com os membros da assembleia de 165 

freguesia, a exemplo do que foi realizado no anterior mandato, nomeadamente para 166 

trabalhar o orçamento do próximo ano; -----------------------------------------------------------  167 

Terceiro: a necessidade de melhorar o protocolo com a Associação de Cicloturismo Os 168 

Amigos da Roda, relativamente à P.R’s – Pequenas Rotas de Arrouquelas; ----------------- 169 

Quarto: a necessidade de se promover a limpeza do rio, aproveitando inclusivamente as 170 

vias de financiamento atualmente disponíveis neste domínio; --------------------------------- 171 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou aproveitar os primeiros 172 

encontros do Executivo com entidades associadas à Repartição de Finanças e Serviços 173 

Prediais de Rio Maior para aferir procedimentos; deliberou ainda proceder à recolha de 174 

informação sobre eventuais linhas de financiamento nestas áreas, quer ao nível de 175 

propostas de gestão privada do investimento, quer eventualmente a cargo da Junta de 176 

Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------  177 

------------------------------------------------------------------------------------ --------------------- 178 

Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto congratulou-se com a vontade expressa pelo 179 

Presidente da Junta e manifestou a sua disponibilidade incondicional; Neste sentido, 180 

solicitou a palavra para, na qualidade de presidente cessante e atual  Secretário do 181 

Executivo, transmitir informação relevante e essencial para se assegurar uma transição 182 

eficaz e permitir a resolução de eventuais problemas e a sinalização de prioridades ao 183 

nível da intervenção do Executivo. Neste sentido, Mário Eugénio Piã o Vitorino Anacleto 184 

transmitiu ao Executivo as seguintes informações: ---------------------------------------------  185 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  186 

Relativamente à limpeza e manutenção de ruas e valetas, referiu que foi enviado ofício 187 

para a Câmara Municipal de Rio Maior solicitando a limpeza de valetas na Estrada da 188 

Amieira e na Estrada de Anteporta e exibiu o pedido de alcatroamento entregue aos 189 

serviços da senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, a 12 de abril do 190 

corrente ano, com inclusão das seguintes ruas e respetivas áreas para intervenção: -------- 191 

Rua da Escola de Cima (44m x 4m); Rua José Sebastião Bento (33m x 3,5m); Rua 192 

Joaquim Coelho Fialho (168m x 3,5m); Rua de Timor (350m x 4m); Travessa Quintal do 193 

Lopes (90m x 3m); Rua Fonte da Breja (100m x 4m); Rua da Igreja – prolongamento 194 

(35m x 3,5m); Travessa do Calado (43m x 4m) e Rua do Norte (70m x 3m); --------------- 195 

Informou ainda que as tarefas de controle e remoção de ervas e similares no território da 196 

Freguesia têm sido atribuídas ao senhor António Fonseca, que mantém a sua prestação de 197 

serviços ativa, envolvendo o corte e a aplicação de produtos fitofarmacêuticos para 198 

controle nos principais espaços públicos; --------------------------------------------------------  199 
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DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou investigar e experimentar 200 

novas formas de controle das ervas que evitem a aplicação dos convencionais produtos 201 

químicos, que estão associados a efeitos secundários preocupantes; a titulo experimental, 202 

poderá ser utilizado o espaço do Parque de Merendas; -----------------------------------------  203 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 204 

Relativamente às obras em curso, informou que está a ser colocado lancil na Rua 205 

Principal, na zona ao lado do Centro de Estar; quanto às obras previstas, informou que 206 

aguardam decisão as propostas de colocação de lancil apresentadas por Madalena Lopes  e 207 

Vanessa Gomes, ambas ao abrigo dos acordos de colaboração desenvolvidos ao longo do 208 

anterior mandato, que previam a partilha de despesas entre a Junta de Freguesia e os 209 

moradores no que respeita à colocação de lancil e calçada nas bermas confinantes com as  210 

respetivas habitações; informou ainda que foram realizadas intervenções no Kelas 211 

Parque, na requalificação da Fonte do Pote e no Átrio da Igreja, onde ainda falta arranjar 212 

a canalização desde o portão pequeno até junto ao sobreiro, sem a qual não será pos sível 213 

repor o funcionamento do chafariz existente no local; -----------------------------------------  214 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento, mantendo abertas as possibilidades 215 

de partilha de despesas nestes domínios entre a Junta de Freguesia e os ci dadãos que 216 

manifestarem esse interesse e disponibilidade; deliberou ainda dar continuidade às obras 217 

em curso no Átrio da Igreja; -----------------------------------------------------------------------  218 

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  219 

Relativamente à sinalética, informou que foi enviado ofício para a Câmara Municipal de 220 

Rio Maior a solicitar a colocação de sinais de estrada sem saída na Rua da Francilheira e 221 

na Rua António José Pão Alvo, e um espelho refletor na Rua Quinta do Lopes; ------------ 222 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  223 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  224 

Relativamente à gestão de recursos humanos, informou que a funcionária administrativa 225 

Luzia Vivo da Silva Sabino irá gozar 4 dias de férias entre 27 e 31 de outubro do 226 

corrente ano; informou ainda que a Ana Nogueira aguarda abertura de concurso para 227 

futura integração na estrutura de recursos humanos da autarquia, afeta às instalações do 228 

Centro de Estar de Arrouquelas; informou igualmente que a limpeza do edifício -sede é 229 

realizada pela Rita Fialho, que mantém esta prestação de serviços e emite o respetivo 230 

recibo. As limpezas de maior dimensão são negociadas previamente com a colaboradora e 231 

ajustadas em função das necessidades; -----------------------------------------------------------  232 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; ------------------------------------------- 233 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  234 

Relativamente à gestão do património arbóreo e florestal, informou que foi solicitada a 235 

certificação do sobreiro do átrio da igreja e da oliveira do Felisberto Sabino; informou 236 

igualmente que no que respeita à oliveira, e por se tratar de propriedade privada, já foi 237 

obtida autorização junto do respetivo proprietário; ---------------------------------------------  238 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  239 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  240 
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Relativamente ao projeto Caminhos de Fátima, informou que o pedido de colocação do 241 

painel informativo vertical, a colocar em Azambuja, no início da variante «caminho de 242 

Arrouquelas», ainda não foi autorizado; ----------------------------------------------------------  243 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; ------------------------------------------- 244 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  245 

Relativamente à gestão do património da Junta de Freguesia, informou que a viatura da 246 

Junta de Freguesia terá de ser inspecionada até ao  final do mês de outubro, num centro 247 

protocolado para o efeito, devendo, como habitualmente, ser observada pelo serviço de 248 

mecânica automóvel do senhor Teixeira, em Assentiz, de modo a sinalizar eventuais 249 

fragilidades; informou ainda que a Junta de Fregues ia é detentora de um cartão que 250 

permite a gestão do combustível com a empresa Alves Bandeira, facilitando o acesso a 251 

combustível em condições potencialmente mais vantajosas; -----------------------------------  252 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  253 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  254 

Relativamente ao Dumper, informou que este tem sido objeto de reparações constantes, e 255 

ultimamente necessita de renovação do seguro, ao abrigo da nova legislação; -------------- 256 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  257 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 258 

Relativamente ao Mercado Diário, informou que o painel informativo existente não 259 

permite reconfigurações devido a avaria desconhecida, que não tem sido ultrapassada 260 

dado tratar-se de um equipamento que foi vendido por uma empresa que entr etanto entrou 261 

em processo de falência; ainda neste domínio, informou que a limpeza do Mercado 262 

Diário é efetuada pelo senhor José Madaleno, de acordo com os termos de negociação 263 

estabelecidos durante o anterior mandato, que pressupõem o pagamento dos serviç os em 264 

géneros; ----------------------------------------------------------------------------------------------  265 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou dar continuidade à 266 

prestação de serviços a cargo do senhor José Madaleno; --------------------------------------- 267 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  268 

Relativamente à gestão financeira e administrativa da Junta de Freguesia, e decorrente da 269 

transmissão de poderes já efetivada, informou que se deverá proceder à atualização dos 270 

dados pessoais inerentes às operações bancárias junto da Caixa Geral de Depósitos e às 271 

condições de segurança junto do escritório de Seguros Ilídio Dezoito, ambos em Rio 272 

Maior; informou ainda que estão por pagar duas despesas, uma no valor de 1.100,00 273 

euros mais IVA ao senhor João Silva, devidos pela prestação de serviços de construção 274 

civil e outra no valor de 1.023,00 euros mais IVA ao senhor Gonçalo Caetano, pela 275 

prestação de serviços de canalização e eletricidade; --------------------------------------------  276 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou que o Presidente da 277 

Junta e o Tesoureiro, munidos da respetiva documentação legal, deverão deslocar -se à 278 

entidade bancária Caixa Geral de Depósitos – filial de Rio Maior - na próxima segunda-279 

feira, dia 30 de outubro, para proceder à atualização dos seus nomes como representantes 280 

legais da Junta de Freguesia de Arrouquelas, detentores de poderes para os atos de 281 

natureza bancária e procederem do mesmo modo junto da companhia de seguros, devendo 282 
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o Presidente da Junta recolher informação prévia sobre os procedimentos e a 283 

documentação necessária nestes domínios; foi ainda deliberado que os pagamentos a 284 

efetuar deverão ser distribuídos de acordo com as possibilidades de cabimentação mais 285 

favoráveis à execução física e financeira da Junta de Freguesia;  ----------------------------- 286 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  287 

Relativamente ao serviço de proteção civil afeto ao Município de Rio Maior, informou 288 

que o Engenheiro Hugo está a enviar informação diária, proveniente do CDOS, sobre as 289 

condições climatéricas e os índices de prevenção de incêndios, situação decorrente dos 290 

atuais níveis de alerta ativados para a nossa região; informou ainda que a Junta de 291 

Freguesia possui um colete da proteção civil que deve ser utilizado pelo Executivo 292 

sempre que tal se justifique, de modo a facilitar o seu acesso às situações de risco ou 293 

calamidade que se vierem a verificar; ------------------------------------------------------------  294 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou partilhar a informação, 295 

dado que os Bombeiros Voluntários de Rio Maior não prestam este serviço, para que seja 296 

divulgada nas plataformas de comunicação em uso pela Junta de Freguesia, com destaque 297 

nesta data para a rede social Facebook, atividade que ficará a cargo do Sérgio Vivo, no 298 

contexto da distribuição de tarefas já efetivada; ------------------------------------------------ 299 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  300 

Relativamente à gestão do cemitério, informou que as tarefas de abertura e fecho de 301 

sepulturas, bem como a limpeza periódica dos espaços exis tentes e a aplicação de 302 

química, duas vezes por ano, estão a cargo do senhor António Batista, morador em Vale 303 

do Paraíso, que assegura estas tarefas por um valor inferior aos registados anteriormente, 304 

sob orientação da Funerária Pinto e Rosário; ----------------------------------------------------  305 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  306 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  307 

Relativamente à gestão das instalações do Kelas Parque, informou que estão registados 2 308 

pedidos de aluguer para os próximos fins de semana, que foram concedidos sob condição 309 

dos requerentes observarem as condições atualmente existentes antes de se decidire m; --- 310 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou reforçar os 311 

procedimentos de divulgação e rentabilização das condições do equipamento de modo a 312 

aumentar a sua atratividade, trazendo mais pessoas à Freguesia através do reforço das 313 

suas potencialidades; -------------------------------------------------------------------------------  314 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  315 

Relativamente às instalações do Posto Médico, informou que,  a pedido de Ângela Santos, 316 

se encontram lá guardados temporariamente alguns materiais e equipamentos que fazem 317 

parte do recheio da sua casa, atualmente a sofrer obras de restauro que se deverão 318 

prolongar até final do corrente ano; logo que terminem as obras, estes equipamentos 319 

serão retirados do edifício; -------------------------------------------------------------------------  320 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento; -------------------------------------------  321 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  322 
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Relativamente à necessidade de modificação ao Orçamento da Despesa para o ano de 323 

2017, foram propostas as alterações número 6, 7 e 8, com as modificações orçamentais 324 

que constam da documentação anexa à presente ata; -------------------------------------------  325 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar por unanimidade 326 

a 6ª, 7ª e 8ª proposta de modificação orçamental da Despesa, para o ano de 2017; --------- 327 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  328 

Relativamente à necessidade de modificação ao Plano Plurianual de Investimentos para o 329 

ano de 2017, foram propostas as alterações número 3 e 4, com as modificações 330 

orçamentais que constam da documentação anexa à presente ata; ----------------------------- 331 

DELIBERAÇÃO: o Executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar por unanimidade 332 

a 3ª e 4ª proposta de modificação ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 333 

2017; --------------------------------------------------------------------------------------------------  334 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  335 

A terminar, o Presidente da Junta informou que será agora necessário dar inicio à 336 

preparação do orçamento e opções do plano para o próximo ano de dois mil e dezoito, 337 

que nesta fase servirá de base ao trabalho que se deverá estender ao mandato que agora 338 

se inicia. Esta primeira fase de planeamento deverá ter em conta quer as propostas e os 339 

trabalhos que decorrem da transição de mandato, quer as prioridades que forem sendo, 340 

entretanto, negociadas pelo Executivo. -----------------------------------------------------------  341 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento e deliberou dar inicio aos trabalhos 342 

na próxima semana, com uma sessão de organização e planeamento a realizar no dia 2 de 343 

novembro, quinta-feira, pelas 20 horas e 30 minutos. ------------------------------------------  344 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  345 

E não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Junta deu por encerrada a reunião 346 

pelas 22 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser devidamen te 347 

assinada, depois de lida e aprovada. --------------------------------------------------------------  348 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  349 

---- Presidente: ……………………………………………………………………… ----------- 350 

---- Secretário: ……………………………………………………………………… ----------- 351 

---- Tesoureiro: ……………………………………………………………………… ----------- 352 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  353 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  354 

 355 


