JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos nove dias do mês de Janeiro 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: Francisco José
Oliveira Colaço, Albertino Manuel Rodrigues Mota Barbosa e José Filipe Correia.----------FALTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------Faltou à reunião o Vogal Senhor Eng.º Luís Filipe Santana Dias.--------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: --------------------------------------------------------------Foi justificada a falta à reunião do dia vinte e sete de Dezembro de dois mil e
cinco, do Vogal, Senhor Eng.º Luís Filipe Santana Dias.-----------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR-A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou sobre os seguintes assuntos:-------------------------------Marcação da reunião da constituição das mesas e assembleias de voto.-------------------Contacto com a Isabel Colaço do Movimento de Abuxanas, sobre os limites da
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião com o Senhor Eng.º Barroso, sobre a campanha de protecção e defesa
do peão.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deslocação à pedreira da Senhora da Luz, sobre o processo de avaliação de
impacte ambiental.---------------------------------------------------------------------------------------Revisão da deliberação sobre o serviço da fotocopiadora.-----------------------------------TRABALHOS NO EXTERIOR:-------------------------------------------------------------Reparação de uma grelha em Boiças, junto à paragem de autocarro a seguir à
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escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------Reparação de rede, gatear e fixar rede que veda o recreio da escola de Vale de
Óbidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Limpeza de fonte e largo da fonte em Fonte da Bica.----------------------------------------Desentupir manilha junto à casa da Senhora D. Carolina, em Casais Colaços,.----------Desentupir manilha junto à casa do Senhor Carlos Querido, na Rua da Azenha,
Freiria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Reparação da pia da fonte, Porta de Teira.-----------------------------------------------------Limpeza da fonte, em Senta.----------------------------------------------------------------------Limpeza de valetas, em Casais dos Silvas.-------------------------------------------------------Reparação da estrada de Vale de Óbidos – Asseiceira com touvenant.--------------------Colocação de placa, na Rua 13 de Maio, em Casalinho.--------------------------------------Limpeza da Rua dos Ciganos, Rio Maior.-------------------------------------------------------Verificar uma janela de alumínio na Escola de Vale de Óbidos.----------------------------Arranjar torneira de segurança e substituição de lâmpada fluorescente fundida, na
Escola de Abuxanas.-------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – Augusto Lemos Gaspar Morais, solicita informação prévia de alteração ao uso
de aviário para pecuária, sito em Boiças, Freguesia e Concelho de Rio Maior.----------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente
desde que cumpra com o estipulado na lei.----------------------------------------------------------2 – Bar-Pub – Fonte Velha – Turmaior – Actividades Turísticas, Lda, solicita
emissão de parecer para alteração de horário.-------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter o mesmo horário do estabelecimento, esta
decisão será alargada para todos e quaisquer outros similares.-----------------------------------3 – Luísa Maria Varela Pinto Garcia, solicita a certificação de número de policia
na Rua da Chainça, Lote 26 – Rio Maior---------------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade remeter à Câmara Municipal para decidir sobre o
assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Tasquinhas 2006 – 20 anos – Pedido de indicação das quatro Associação que
vão representar a Freguesia de Rio Maior------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade marcar reunião com as associações, e proceder ao
sorteio de quatro para representarem a Freguesia de Rio Maior.--------------------------------5 – Pedido de colaboração para o levantamento da sinalização de trânsito na área
da Freguesia-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Biblioteca Municipal Laureano Santos – Folheto informativo – Mês de
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------7 – Biblioteca Municipal Laureano Santos – Ciclos de Cinema – Mês de Janeiro.-------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------8 – Biblioteca Municipal Laureano Santos – Actividade cultural e lúdica –
Concerto para bebés.------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------9 – 5.º Inventário Florestal Nacional.------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação-----------------------------------------------------------------10 – Eleição Presidente da República – Dia 22-01-06 – Locais e horários de
funcionamento das Assembleia ou Secções de Voto.----------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------11 – Eleição Presidente da República – Dia 22-01-2006 – Designação dos
membros das mesas--------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------12 – Eleição Presidente da República – Dia 22-01-2006 – Envio de duas cópias
autenticadas dos cadernos eleitorais.------------------------------------------------------------------Para conhecimento------------------------------------------------------------------------------
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-----13 – Eleição Presidente da República – Dia 22-01-2006 – Envio de cópia das
inscrições para as Bolsas dos Agentes Eleitorais.---------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------14 – Eleição Presidente da República – Dia 22-01-2006 – Candidaturas
Definitivamente Admitidas.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior – Envio de Publicação – Boletim da
Santa Casa de Rio Maior – 2005 em Revista.--------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------2 – Maxicofre – Apresentação de produtos.----------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3 – Agrotec – Salão Internacional de Agricultura, Silvicultura e Pecuária 2006 –
Convite-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------4 – ANACOM – CTT CORREIOS - Concurso Epistolar 2006 --------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – III Congresso Ribatejo – Convite-----------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Concelho Distrital de Lisboa – Formação 2006-------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Global Estratégicas – SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação do
Desempenho na Administração Pública – Formação.---------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Terra – Nova – Grupo de Percussão e Cantares – Apresentação.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – A.J. Pest – Desinfestações – Apresentação da empresa.---------------------------------Para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------
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-----10 – Cantar de Galo – Proposta de Programa.-------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Comité Português para a Unicef – Pedido de apoio--------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------2 – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau – Pedido de apoio.--------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------3 – Maria Adelaide Santos Rodrigues, solicita a oferta de um galhardete.-----------------Deliberado por unanimidade oferecer.---------------------------------------------------------4 – Câmara Municipal de Rio Maior, solicita uma taça ou troféu para 20.ª Edição
da Estafeta Rio Maior – Alcanena em Atletismo.--------------------------------------------------Deliberado por unanimidade oferecer taça.----------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE-----------------------------------1 – Envio de agenda 2006 – Projecto Anafre – Postos Públicos de Internet –
Juntas de Freguesia – Pedido de adesão até 15 de Janeiro de 2006.-----------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------2 – 10.º Congresso Nacional da Anafre, dias 17 e 18 de Fevereiro de 2006, no
Europarque em Santa Maria da Feira – Inscrições.------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar a inscrição de um membro da Junta de
Freguesia e um membro da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------3 – Projecto reciclagem AMI de consumíveis informáticos e de telemóveis – A
Anafre apela às Juntas de Freguesia para que adquiram contentores para recolha dos
materiais.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade adquirir os referidos contentores.----------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA DE NOVE LUGARES----------1 – Escola Secundária Dr.º Augusto César da Silva Ferreira, solicita a carrinha de
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nove lugares para efectuar as seguintes deslocações:-----------------------------------------------Dia 11 de Janeiro à Chamusca--------------------------------------------------------------------Dia 18 de Janeiro a Santarém---------------------------------------------------------------------Dia 16 de Fevereiro a Marinhais------------------------------------------------------------------Dia 16 de Fevereiro a Benavente-----------------------------------------------------------------Dia 22 de Fevereiro a Ourém---------------------------------------------------------------------Dia 22 de Fevereiro a Azambuja-----------------------------------------------------------------Dia 8 de Março a Ourém--------------------------------------------------------------------------Dia 21 de Março a Abrantes----------------------------------------------------------------------Dia 28 de Março a Santarém----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que a Junta de Freguesia não tem motorista
disponível para conduzir o veículo de transporte de passageiros, pelo que não é
possível prestar o serviço..------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE--------------------------------------1 – Eleição dos órgãos das Autarquias Locais – 9 de Outubro de 2005 –
Transferência de verbas para as Autarquias Locais-------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------POSTAIS DE NATAL---------------------------------------------------------------------------1 – Escola Superior de Desporto-----------------------------------------------------------------2 – Restaurante “O Minhoto”--------------------------------------------------------------------3 – Junta de Freguesia de Gançaria--------------------------------------------------------------4 – Carlos Rebocho---------------------------------------------------------------------------------5 – Câmara Municipal de Rio Maior – Dr.º Carlos Nazaré----------------------------------6 – Câmara Municipal de Rio Maior – Dr.ª Cristina Figueiredo----------------------------7 – Centrocar----------------------------------------------------------------------------------------8 – Pip – Rio-------------------------------------------------------------------------------------
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-----9 – Anafre--------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA DGAL---------------------------------------1 – Programa SP2 – Equipamento Associativo – Comparticipação do Estado na
Obra de Reconstrução de Moinho de Vento e Ampliação de Anexos, no Alto da
Serra, financiada pelo PIDDAC-----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ----------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação do Arquitecto Nuno Rocha, sobre o
Projecto de Ampliação da Capela do Arco da Memória – Acções a desenvolver.------------Na sequência do exposto na Informação presente à reunião do Executivo da
Freguesia de Rio Maior realizada no passado dia 14 de Novembro, no âmbito dos
compromissos assumidos pelo anterior executivo para elaboração de projectos de
arquitectura e levantamentos, pelo técnico desta freguesia, torna-se necessário fazer
um ponto da situação relativamente ao Projecto de Ampliação da Capela do Arco da
Memória, tendo em vista o seu eventual lançamento.---------------------------------------------O actual quadro de actuação da Junta de Freguesia de Rio Maior, limitado pela
indefinição relativa ao Protocolo de Delegação de Competências, pode ainda assim, e
mediante a plena utilização da capacidade de criação e inovação dos serviços,
constituir uma referência na melhoria da qualidade de vida das populações.------------------Para atingir este objectivo tem a Junta de Freguesia à sua disposição possibilidades
de financiamento que a libertam da dependência estrita da Câmara Municipal, e que
exploradas em parcerias com Instituições fortemente enraizadas na vida da
comunidade, potenciam uma intervenção efectiva de elevado impacto na qualificação
da estrutura cultural e social Riomaiorense.---------------------------------------------------------O Projecto de Ampliação da Capela do Arco da Memória, solicitado pelo Padre
Diogo, da Paróquia de Rio Maior, insere-se neste quadro de intervenções possíveis,
beneficiando de elegibilidade para financiamento no âmbito de candidatura para
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comparticipação de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou
conservação de equipamentos urbanos de utilização colectiva ao abrigo do Despacho
MCOTA nº7187/2003, de 11 de Abril.--------------------------------------------------------------O Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva é dividido em
dois sub-programas, sendo admitidas as candidaturas das Freguesias ao sub-programa
nº2, que contempla os trabalhos de natureza simples. O limite da comparticipação é,
neste caso, de 70.000€, para obras com orçamento igual ou inferior a 100.000€.
(70%).------------------------------------------------------------------------------------------------------O equipamento proposto pode, no entanto, ser objecto de candidatura ao subprograma nº1 (obras com orçamento superior a 100.000€), devido à possibilidade da
sua apresentação pela Instituição Igreja Católica, que não está sujeita à limitação
imposta às Freguesias.-----------------------------------------------------------------------------------Tendo por base o que acima se expõe, deve o executivo deliberar sobre a
oportunidade do direccionamento da capacidade técnica dos serviços para o projecto
solicitado pela Paróquia de Rio Maior, e em caso de deliberação positiva, deve ser
solicitada uma reunião com o Padre Diogo.---------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade marcar reunião com o Senhor Padre Diogo.---------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA COMUNIDADE URBANA DA
LEZIRIA DO TEJO----------------------------------------------------------------------------------1 – Plano de Formação Profissional para 2006------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar as funcionárias a frequentar a formação,
dado que não existem quaisquer encargos para a Junta de Freguesia e também a Lei
obriga os funcionários à respectiva frequência.-----------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOZE-------------------------------------------------------------------ABAIXO ASSINADO DOS MORADORES DE ALTO DA SERRA------------------Foi presente nos serviços um abaixo assinado dos moradores de Alto da Serra
sobre um processo de análise técnica da pretensão da empresa Green Days em instalar
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uma unidade de parqueamento e lavagem da sua frota automóvel.-----------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e quarenta e cinco minutos, do dia dez de Janeiro de
dois mil e seis, 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
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