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PRE5ENcAs ExEcunvo:

QuADRIENI0 2021 / 2025
ATAS23

SEssAo ORDINARIA DO ExEcuTivo

O7DEDEzEMBR02O22 119:20

PRESIDENTE:

S ECRETARIA:

TEs0uREIRA:

MARIO EuGENI0 PIA0 VIT0RIN0 ANACLETO

TERESA ISABEL QuINTIN0 FIALHO

MARINA ISABEL RICARDO RELvEIR0

PREsENçA ADMINIsTRATIvA:

A55IsTENTE: VERA LUCIA LISBOA PIAO

FALTA5: NAO FORAM VERIFICADAS AUSÉNCIAS

INICIO DA REUNIAO:

ENcERRAMENT0:

DEzANOvE HORAS E VINTE MINUTOS

DEzAN0vE HORAS E CINQUENTA E UM MINUTOS

o BSERVAçOES:

NA0 EXISTIU PRESENA NO PUBLICO A REGISTAR.
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MunicIpio de Rio Maior

ATA S23 EXEC ORD 07 DEZ 2022

1 QuADRIENI0 2021 /2025

2 ATAIS23

3 Acs sete dias do mês de dezembro de dois mu e vinte e dois, reuniu as dezanove horas

4 e vinte minutos, o executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelos, segundo Os termos

5 do ortigo 48.° da el 75/2013, de 12 de setembro na sua versão otualizada, sob a

6 presidência de MARIO EuGENI0 PIA0 VITORINO ANAcLEro, no qualidade de Preside nte de

7 Junta, que contou corn a presenca dos vogais TEREsA IsABEL QuIN11N0 FIAIH0 (Secretária)

8 e de MARINAISABELRIcARD0RELvEIR0 (Tesoureira), eleitos no passado dia 15DE0uTuBR0DE

9 2021, apás a instalocão dci Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, no sequência

10 do ato eleitoral de 26 de setembro de 2021. — — —

11 ORDEM DE TRABALHOS

12 PERI0D0ANTE5DAORDEMD0 DIA:

13 i) Intervenção dos membros do executivo; — — —

14 ii) Inforrnacoes, Correspondéncia, Situacão Financeira, Atividades e Açöes mais

15 relevantes. — — — — — — — — — — — — —

16 PERI0D0 DA ORDEM DO DIA:

17 1. AssuNros PARA INF0RMAcA0 E C0NHEcIMENT0: — — — — —

18 2. AsSUNT0sPARADEUBERAçA0;

19 2.1 Aluguer de espaco Kelas Porque — 18 de dezembro 2022;

20 2.2 Colocaçao de calcada - Rua dos Fundadores do Junta de freguesio e Rua Dr.

21 João Afonso Colado do mob; — — — — —

22 2.3 Aberturo de procedimento para Projeto de Regulomento de Apoio a Notolidade;

23 2.4 Aprovação de propostas e respetivos documentos pora controtuolizoção de

24 serviços jurIdicos — — — — — — — — — — — —-

25 2.5 Aprovacão de propostos e respetivos documentos poro controtuolizoçao de

26 serviços de técnico oficiol de contas; — — — — — —

27 3. OurRos AssuNTos.

28 PERI0D0 DEPOI5 DA ORDEM DO DIA:

29 iv) JntervençOo do piiblico. — — — — — — — —

30 QUORUM

31 Verificodo a existêncio de quorum deu-se inIcio a reunião pelas 19 horas e 20 minutos.
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MunicIpiodeRioMaior

ATA S23 EXEC ORD 07 DEZ 2022

32 PERI0D0DEANFEsDA ORDEMD0 DIA

33 INTERvENcA0 DOS MEMBROSDO EXECUTIVO

34 MARIo PIA0 reiterou que: A)MERcADINH0 DE NATAL— devido as condicOes climatéricasque

35 se preveem, para o fim de semana do Mercadinho de Natal, dias 10 e 11 de

36 dezembro, e caso se confirme a chuva prevista, 0 Mercadinho de Natal, em vez de

37 se realizar no espaco circundante do Centro de Estar, será realizado nas instalaçöes

38 do mercado diário; B) CANDIDATIJRAAPRODER—foi solicitado apoio, ao senhor presidente,

39 da Câmara Municipal de Rio Maior, para tentar interceder junto do APRODER, a fim

40 de saber qual o ponto do situacão, em relacao, ao projeto submetido, do Centro

41 Interpretativo do Azeite, uma vez que ainda não foi recebida, ainda, nenhuma

42 resposta. — — — — — — — — — — — ——

43 TERESA FIAIH0 reiterou que a freguesia foi confrontada com a triste noticia do

44 falecimento do Sra. Adélia Alface, e que gostaria de deixar uma hornenagem e urn j
45 agradecimento a pessoa que foi a Adélia, quer como membro do assembleia de

46 freguesia quer corno membro de associacOes locais, e que será lembrada por todo

47 o seu trabalho em prol do Freguesia. Mario Pião e Marina Relveiro associararn-se a

48 esta homenagem e agradecimento. — — — — — — — —

49 PERIODO DE ANTEs DA 0 RDEM oo D IA

50 INF0RMAçOE5, C0RREsP0NDENcIA,ATIvIDADE FINANcEIRA

51 ATIvIDADE5 EAçOES MAI5 RELEvANTE5

52 MARIO PIA0 reiterou que: A) POSTAL DE NATAL — como nesta época é habitual enviar e

53 receber postais de Natal, agora nao tanto por correio, mas sirn via email, seria

54 interessante criar urn email pré-definido corn o postal de Natal criado para o boletirn

55 anual, para desejar as boas festas a todos que colaborarn, de urna forma ou de outra

56 corn a Junta de Freguesia de Arrouquelas. Teresa Fialho mencionou que iria tratar do

57 mesmo, e que enviaria o mesmo para a secretaria do Junta — —

58 PERIOD0 DA ORDEM DO DIA

59 AssuNTos PARA IN F0RMAcA0 E C0NHEcIMENro

60 0 EXECUTIVO FOI INFORMADO E TOMOU CONHECIMENTO que nao existern informaçoes para

61 conhecimento desde a Ultima sessão. — — — — — —

62 PERI0D0 DA ORDEM DO DIA

63 A5SuNT0sPARADELIBERAçA0
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MunicIpiodeRioMaior

ATA S23 EXEC ORD 07 DEZ 2022 fl

64 2.1 ALuGUERDEESPAç0KELAs PARQuE—18DEDEzEMBR02O22; —

—----

65 0 EXECUTIVO FOl INFORMADO ETOMOU CONHECIMENTO do proposta fl.0 159. —

66 C0N5IDERAND0QuE:

67 Foi solicitodo o aluguer do espaco Kelas Parque para celebrocão de urn aniversário,

68 no dia 18 de dezembro 2022, pela Sra. InOs Pião. —

69 Fol PROPOSTO PARA DELIBERAçA0:

70 A aceitaçao da proposta de aluguer do espaco Kelos Parque, para o dia 18 de

71 dezernbro. —-

72 DEUBERAçA0

73 0 exec utivo tornou conhecimento e deliberou por unonimidade, aprovar a proposto n.°

74 159, pora o oluguer do espoco Kelas Parque para o dia 18 de dezembro de 2022 -

75 Deliberação n.° 113/2022.----—- —

76

77 2.2 ColocAçAo DE CALcADA — RuA DOS FuNDAD0REs DA JUNTA DE FREGUESIA E RuA DR.° JoAo

78 j AFoNso CAI.AD0 DA MAIA.

79 0 EXECUTIVO FOl INFORMADO ETOMOU CONHECIMENTO do pro posta n.° 160. —

80 C0N5IDERAND0 QUE:

81 0 Sr. Presidente do COmara Municipal de Rio Moior contactou corn o Presidente do

82 Junta de Freguesia, Mario Pião, acerca de urna reclarnaçao recebida por parte do

83 senhor Fernando Fernandes relativa 00 estodo do valeto ern frente do sua habitaçao

84 solicitando o calcetamento do rnesma. — — — — — —

85 Que o Sr. Presidente do Camaro Municipal de Rio Maior, propOs que a Junta de

86 Freguesia ossumisse o pogornento do mao de obro, e que a Camaro ossumiria o

87 pogarnento do valor do material. — — — — — —

88 Que o Senhor Fernando Fernondes Já tinha contoctodo corn a Junta de Freguesia a

89 solicitor o mesmo, tendo sido informado do que a Junta costurna fazer fiestas

90 situoçöes, ou sejo, a Junta de Freguesia cedio o material e o senhor Fernando

91 Fernandes assumiria a mao de obra, proposta esto rejeitada pelo mesrno, evocando

92 que se trotava de urna via publico. — — — —

93 Está previsto a olcatroamento do Rua Dr. João Afonso Colado do Maio, e que a

94 rnesrna necessita, posteriormente, que as valetos seJarn calcetadas, evitando ossirn

95 0 crescimento de ervos. — — — — — — — — —
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MunicIpio de Rio Malor

ATA S23 EXEC ORD 07 DEZ 2022

96 Fol PROPOSTO PARA D EIJBERAcAO:

97 Que seja aceite a proposta de colocaçao de calcada nas ruas ocima mencionadas.

98 DELIBERAçA0

99 0 execufivotomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovara proposta n.°

100 160, para colocacão de calcada nas Rua Dr. João Afonso Calado do Mob e na Rua

101 dos Fundadores do Junta defreguesia - Deliberação fl.0 114/2022. --- —

102

103 2.3 ABERTuRA DE PR0cEDIMENT0 PARA PR0JET0 DE REGuLAMENTO DE APolo A NATALIDADE;

104 0 EXECUTIV0 FOl INFORMADO ETOMOU CONHECIMENTO da proposta n.° 161.

105 C0NsIDERAND0QuE:

106 0 envelhecimento populacional e a baixa taxa de natalidade presentes em todo o

107 território nacional nas iiltirnas décadas, têm provocodo uma forte distorcOo no

108 pirâmide geracionat corn consequências negativas no desenvolvirnento económico

109 deste território; — — — — — — — — — — —

110 As ofuais tendências demográficas, e as que se preveem paro as décadas vindouros,

iii se traduzem num decréscimosignificotivo do taxa de natalidade, fozendo sentido

112 implementar medidas especificamente direcionadas pora as famIlios, criondo

113 incentivos adicionais que ojudem a controlar e contrariar esso realidade, e os

114 problemas delo resultantes; — — — — — — — — ——

115 A farnIlio se debate, no atual contexto socioeconómico, corn limitaçoes no que

116 concerne a disponibilidode de recursos, sendo dever dos organismos pibIicos a

117 cooperaçao,apoio e incentivoao papel insubstifuIvelque a mesma desempenha

118 no comunidode, sejo o opolo a fomIlias económico e socialmente mobs

119 desfovorecidos, ou simplesmente o fomento de politicos de incentivo a famIlio

120 enquanto célulo fundamental de sociolizoção e espoco; -0 Regulamento de Apobo

121 a Notolidode do Freguesio de Arrouquelas tern por bose o incentivoà notolidode no

122 freguesio e a fixocão e melhorio dos condicöes de vido dos fomIlios residentes no

123 freguesio; — — — — — — — — — — — ——

124 0 presente regulamento, estobeleceos norrnos relativos a promocão e estIrnulo poro

125 o oumento do natalidode no freguesio, tendo como substâncio a otribuiçao de urn

126 cheque monetário por coda noscimento corn naturolidade e residéncia no Freguesbo

127 de Arrouquelos. — — — — — — — — — —
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MunicIplo de Rio Maior

ATA S23 EXEC ORD 07 DEZ 2022

128 A dirninuicão do natalidade é urn pro blerna urgente e preocupante nas regioes de

129 baixa densidade populacional e, considerando também, que a enveihecirnento e

130 decréscirno populacional tern originado consequOncias negativas a nIvel social,

131 arnbiental e econórnico, nomeadornente a dirninuiçao do otividade econórnica e

132 o abandono dos campos, corn a consequente decréscirno de produçöes locals, a

133 Junta de Freguesia de Arrouquelos pretende adotar rnedidas corn vista a inversão do

134 situacão atual e incentiva o aurnento do notalidade no freguesio. ----

135 FOl PROPOSTO PARA DELIBERAçA0:

136 Que seja aprovada a proposta de abertura de procedimento para a criacão de urn

137 projeto de Regularnento de Apoio a Natalidade. — —

138 DELIBERAçA0

139 0 execulivotomou conhecirnento e deliberou por unanimidade, aprovara proposta n.°

140 161, e de abertura de procedirnento para a criacao de urn Regulornento de A polo a
141 Notalidade - Deliberação fl.0 115/2022.

142

143 2.4 APRovAcAo DE PR0P0STA PARA c0NTRATuALIZAçAO DE SERvIços JURIDICOS - A QUE SE REFERE A

144 AL1NEA B) DO N.°1 DO ARTIGO 9.°;

145 0 EXECUTIVO FOl INFORMADOETOMOU CONHECIMENTO da proposta n.° 162.

146 C0N5IDERAND0QuE:

147 Maria José Mouro Figueiredo, depois de ter tornado conhecimento do objeto do

148 procedirnento para aquisiçao de servicosjurIdicos a que se refere convite dotado de

149 30 de novembro de 2022, referente 00 procedirnento de ajuste direto, poro a

150 celebroçOo do contrato de aquisiçao de serviços jurIdicos, obriga-se a celebrar e a

isi executor o presente controto nos seguintes terrnos. —

152 Pora prestar Os seguintes serviços: — — — — — — — — —

153 1. Apoio no lnstalaçao e funcionornento dos árgaos do Freguesia; —

154 2. Prornocão do conhecirnento pelos serviços do Freguesia, dos disposiçöesjurIdicos

155 relativas 00 seu funcionarnento; — — — — — —

156 3. Análise e interpretacão dos norrnasjurIdicas relativasà otividode do Freguesio;

157 4. Preparaçao e elaborocão de regulornentos e protocolos do Freguesia; —

158 5. Ernissão de pareceres, estudos e inforrnaçöes de coráterjurIdico que Ihe forern

159 solicitodos e elaboraçao de propostas destinodas a sustentar as decisöes dos árgaos

Página 7cJe 10



JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUE LAS
MunicIpio de Rio Malor

ATA S23 EXEC 0RD07DEZ2022

160 da Freguesia; — — — — — — — —

161 6. Contraordenacöes: a) lnstrucão dos processos; — — — —

162 7. Recursos Humanos: a) Procedimentos Concursais; b) Mapas de Pessoal; c)

163 Organizacao, informaçOo e registos sobre os procedimentos desfinados a avaliação

164 de desempenho e ponderacão curricular dos trabalhadores; d) Mapas de Férias;

165 8. Contrataçao Pblica: a) Organizacao dos procedimentos administrativos relalivos

166 as empreitadas e aquisiçoes de bens e serviços (ajuste direto e consulta prévia).

167 Realizaçao de reuniöes presenciais, serão agendadas, de acordo corn a

168 disponibilidade. — — — — — — — —

169 Os servicos a prestar, serão sempre solicitados por escrito, através de correlo

170 eletronico. — — — — — — — — —

171 0 valor para a realizaçao dos servicos supra indicados é de €7.200,00 (sete mil e

172 duzentos euros) para o prazo de 36 meses, a pagar em mensalidades de €200,00

173 (duzentos euros) acrescido do IVA a taxa legal em vigor. — —

174 FOi PROPOSTO PARA DELIBERAçA0:

175 Que seja aceite proposta para aprovação de contratualizacOo de serviços JurIdicos

176 a que se refere a alInea b) do artigo 90, durante 36 meses e no valor total de €7.200,00

177 (sete mU e duzentos euros), perfazendo o valor de €200,00 pagos em prestacoes

178 mensais. — — — — — — — — — — —

179 DELIBERAçA0

180 0 execulivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a proposta

181 n.° 1 62, para contratualizaçao de serviços jurIdicos, valor de 7.200,00€ (sete mu e

182 duzentos euros) para o prazo de 36 meses, a pagar em mensalidades de 200,cO€

183 (duzentos euros) acrescido do IVA a faxa legal em vigor - Deliberação fl.0 116/2022 —

184

185 2.5 APR0vAcA0 DE PR0P0STA PARA coNrRAruALIzAçAo DE SERvIços TEcNIco DE C0NTABIUDADE

186 0 EXECLJTIVO FOl INFORMADO ETOMOU CONHECIMENTO do proposta fl.0 150.

187 C0NsIDERAND0QuE:

188 Helena Maria Ferreira Ricardo, depois de ter tornado conhecimento do objeto do

189 procedimento para aquisição de serviços técnicode oficial de contas a que se refere

190 convite datado de 30 de novembro de 2022, referente ao procedimentode ajuste

191 direto, para a celebraçao do contrato de aquisicão de serviçostécnico oficial de
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JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
Municipio de Rio Maior

ATA 523 EXEC ORD 07 DEZ 2022

192 contas, obriga-se a celebrar e a executor o presente contrato nos seguintes termos,

193 conforme conteUdo do mencionado caderno de enccirgos, relativamente ao qual

194 declara: - aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. Declara também que

195 executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que

196 junta anexa: Proposta; CV; Cédula Profissional; - renunciar a foro especial e se

197 submete, em tudo o que respeitar a execução do referido contrato, ao disposto na

198 legislacao aplicável; -sob compromisso de honra, que nao se encontra em nenhuma

199 das situacöes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do códigos dos Contratos Piiblicos; - o

200 declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declaraçöes

201 implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade

202 da adjudicacao que eventualmente sabre ela recaia e constitui contraordenaçao

203 muito grave, nos termos do artigo 456.° do Código dos Contratos PUbflcos, a quela

204 pode determinar a aplicacão da sanção acessória de privaçao do direito de

205 participal, como candidato, como concorrente ou coma membro de agrupamento

206 candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacao

207 de contratos ptiblicos, sem prejuIzo da participaçao a entidade competente para

208 efeitos de procedimento criminal; - quando a entidade adjudicante o solicitar, o

209 concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.0 do Código dos Contratos

210 Piblicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas

211 situacöes nas alIneas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido código; - o

212 declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentacão dos

213 documentos solicitados nos termos do nümero anterior, por motivo que he seja

214 imputável, determina a caducidade do adjudicaçao que eventualmente recaia

215 sabre a proposta apresentada e constitui contra ordenacao muito grave, nos termos

216 dos artigo 456.° do CCP, a qual pode determinara aplicaçao da sancao acessáa

217 de privaçao do direito de participar, como candidato, coma concorrente ou como

218 mem bra de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento

219 adotado para formaçao de contratos piiblicos, sem prejuIzo da participacão a
220 entidade compete nte para os efeitos de procedimento criminal.

221 Foi PROPOSTO PARA DELIBERAçA0:

222 Que seja aceite a proposta para contratualizar os serviços de Técnico Oficial de

223 Contas com Helena Maria Ferreira Ricardo no sequëncia do procedimento de
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224 prestacão de serviços a que se refere o convite e obriga-se a executor a prestacao

225 de serviço de harmonia corn o caderno de encargos, pela quantia de 200,00€

226 (duzentos euros) rnensais, no prazo de 36 rneses, correspondendo a 7.200,00€ (sete e

227 duzentos euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor. — —

228 DELIBERAcA0

229 0 executivotomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovara proposta fl.°

230 163, para contratualizaçao de aquisicão de serviços de Técnico Oficial de Contas —

231 Ajuste Direto — e a respetiva despesa corn preco base de 7.200,00€ (sete mil e duzentos

232 euros) durante trinta e seis meses - Deliberacão n.° 117/2022.

233

234 3. OuTRosAssuNTos. — — — — — — — — —

235 0 EXECUTIVO FOl INFORMADO E TOMOU CONHECIMENTO que para o jantar de Natal, estão

236 confirmadas cerca de 25 pessoas, a realizar no dia 11 de dezembro, no restaurante

237 Mãeluisa, sendo a custo por pessoa de 20,00€ (vinte euros), — —

238 PERIODO DEP0Is DA ORDEM DO DIA

239 INTERvENcA0 DO PUBLIcO

240 Não houve intervençao do püblico. — — — — — —

241 FIMDASEssA0

242 A SESSAO FOI ENCERRADA PELAS 19 HORAS E 51 MINUTOS, tendo eu, Vera LUcia Lisboa Pião,

243 redigido a presente ata composta por onze páginas que, depois de lida e aprovada,

244 vai assinada pelos membros do executivo. — — — — —

245 — — — — — — — — — — —

246 —

—- ARROuQuRAS, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

247

248 ---- SEcRARIA: . .

249 ----TESOUREIRA Y’LklC

250 — —---——— — — — — — —
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