JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e três 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 nove de Janeiro de dois mil e seis, do
Vogal, Senhor Eng.º Luís Filipe Santana Dias.-----------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – A Senhora Presidente informou sobre os seguintes assuntos:--------------------------a) Reunião com o Agrupamentos de Escolas Marinhas do Sal.-----------------------------b) Reunião com as Associações da Freguesia de Rio Maior, para atribuição dos
quatro lugares destinados à Freguesia de Rio Maior, nas “Tasquinhas 2006”.-----------------c) Deslocação/ vista às Quintas, por solicitação da Comissão de Melhoramentos
das Quintas.-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Reunião da Equipa de Supervisão do Projecto de Intervenção Precoce do
Concelho de Rio Maior (PIP-RIO). Junta de Freguesia de Rio Maior como entidade
parceira e Santa Casa da Misericórdia, como entidade promotora.------------------------------e) Reunião com a Vereadora Dr.ª Cristina Frois, sobre bolsas de agentes
eleitorais.---------------------------------------------------------------------------------------------------f) Reunião com o Professor Carlos Ribeiro, projecto de intercâmbio “Novos
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Horizontes” e executivo.--------------------------------------------------------------------------------g) Reunião com a Associação de Melhoramentos da Chainça e executivo.---------------h) Reunião com os Vereadores Dr.º Carlos Nazaré e Dr.ª Cristina Frois
Figueiredo, sobre: Apoio técnico da Câmara Municipal nos trabalhos a decorrer no
exterior; Gestão do Centro de Dia de Azinheira; Resposta aos ofícios enviados;
Situação dos limites da Freguesia; Sinalização rodoviária; Iluminação pública.----------------2 – Trabalhos a decorrer no exterior:---------------------------------------------------------a) Limpeza de valetas, em Freiria-----------------------------------------------------------------b) Colocação de manilhas e construção de dois aquedutos, em Freiria--------------------c) Reparação da estrada/via na rua do Salema, em Abuxanas e limpeza de valetas.-----d) Limpeza da zona envolvente do Centro de Saúde (conforme protocolo).-------------e) Limpeza e abertura de valetas, em Quintas, junto ao campo de futebol.---------------3 – Oficio enviado ao Instituto do Ambiente, sobre consulta pública do processo
de avaliação de impacte ambiental “Pedreira Senhora da Luz”.----------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – Noites Comvida – Convite.-------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Eleição Presidente da República – dia 22-01-2006 – Elementos de trabalho da
mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------3 – Eleição Presidente da República – dia 22-01-2006 – Voto antecipado do
Senhor Nuno José Figueiredo Agreiro.---------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Eleição Presidente da República – dia 22-01-2006 – Voto antecipado do
Senhor Luís Maria Morgado Antunes Barroso.-----------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Resposta ao oficio enviado, sobre caminho em Alto da Serra.-------------------------Para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------
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-----6 – Registo do património das águas – fontes, fontanários e lavadouros – pedido
do levantamento exaustivo e inventariação.---------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Eleição Presidente da República – 22-01-2006 – Substituição dos Membros
das Assembleias de voto.-------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – PEDIDOS DE PARECER----------------------------------------------------------------a) Indústrias de Carnes Nobre, S.A., solicita que lhe seja concedida a licença para
a colocação de tela publicitária, na Avenida dos Combatentes, Rio Maior.--------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------b – Bar Sheik, Rua Mariano de Carvalho, n.º 30 – Rio Maior, 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.-----------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1

–

Instituto

do

Emprego

e

Formação

Profissional

–

Programa

UNIVA/Colaboração animadora.--------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – PraiaGolfe Hotel – Apresentação.-----------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------3 – Consulado Geral de Portugal em Paris – Voto antecipado do Senhor Luís
Maria Morgado Antunes Barroso.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Myid Publicidade, Lda – Dia Mundial da árvore – 21 de Março.----------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Óptimos Negócios – Noticias de Portugal – Boletim infomativo.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Formação About Green – Curso de Formação Gestão de Projecto e Obra de
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Espaços Verdes.------------------------------------------------------------------------------------------Para conehcimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Governo Civil do Distrito de Santarém – informação que tomou
conhecimento da moção.-------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Impacto frontal – Sistemas de Informação – Proposta de fornecimento de
serviços de Internet.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------9 – Instituto do Emprego e Formação Profissional – Envio de plano de formação
2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------10 – Associação dos Técnicos Administrativos Municipais – Formação Autárquica
– 1.º Semestre de 2006.----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – União Desportiva de Rio Maior – Proposta de Apoio ao Desporto e
Formação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade marcar uma reunião com a União Desportiva de Rio
Maior, para o dia um de Fevereiro--------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE--------------------------------------1 – Envio da 6.ª Edição da Lista das Freguesias-----------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA

DA

COMISSÃO

DE

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
VALE DO TEJO---------------------------------------------------------------------------------------1 – Reconstrução de Moinho de Vento e Ampliação de anexos no Alto da Serra –
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Rio Maior – LVT – 062/IT/2005-SP2 – Pedido de envio de fotocópia do “Auto de
Consignação da Obra”.---------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Protocolo de Modernização Administrativa – 2004: Pedido de alteração da
programação financeira.---------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva.----------------------------a) Envio de plano de actividades.----------------------------------------------------------------Aguardar reunião com o agrupamento para.---------------------------------------------------b) Jardim de Infância de Boiças, solicita arranjo do esquentador.--------------------------Deliberado por unanimidade enviar o pedido à Câmara Municipal de Rio Maior e
dar conhecimento ao Jardim de Infância.------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------DESPESA ASSUMIDA E NÃO PAGA NO ANO DE 2005---------------------------A Senhora Presidente apresentou a listagem da despesa assumida no ano de 2005
e não paga, no valor de € 15.118,81 (quinze mil cento e dezoito euros e oitenta e um
cêntimos), que transitou para o ano de 2006. -------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião o resumo diário tesouraria, no valor de € 41.624,91,
referente ao dia 30 de Dezembro de 2005.----------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ----------------------------------------------------------------------Confederação dos Agricultores de Portugal – Centro de Formação Agrícola de
Almeirim – Proposta de Colaboração no âmbito do Programa RVCC.------------------------Deliberado por unanimidade fazer o levantamento de custos ou benefícios para a
Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------Foi presente nos serviços uma informação da Univa, com seguinte teor:-----------------Foi a UNIVA contactada pelo Centro de Formação Agrícola de Almeirim - CAP,
no sentido de iniciar uma colaboração/parceria, cujo objectivo é realizar acções de
RVCC em Rio Maior.------------------------------------------------------------------------------------Cumpre-me informar que:-------------------------------------------------------------------------O Centro de Formação Agrícola de Almeirim - CAP é uma entidade de formação
acreditada pelo IQF (Instituto para a Qualidade na Formação), que para além da
actividade formativa regular, desenvolve também actividades no âmbito do RVCC, ou seja, é
também um Centro de RVCC;------------------------------------------------------------------------------------------Os

Centros de RVCC (Reconhecimento, validação e

certificação de

Competências), existem pelo país todo e têm por objectivo, certificar as pessoas que
não possuam a escolaridade obrigatória com o 4º, 6º ou 9º ano;--------------------------------Os Centros RVCC destinam-se a todas as pessoas, maiores de 18 anos,
empregadas ou desempregadas, que pretendam ver a sua escolaridade aumentada e
devidamente certificada, através da demonstração de que ao longo da sua vida e pela
sua experiência pessoal e profissional, adquiriram competências que lhes conferem os
conhecimentos equivalentes a quem possui o 4º, 6º ou 9º ano;----------------------------------Na prática, durante 2, 3 ou 4 meses (depende das situações) a pessoa percorre um
caminho com o objectivo de constituir um dossier onde reúna a demonstração das
competências que adquiriu ao longo da vida. Nesse período são realizadas sessões de
acompanhamento com técnicos RVCC que ajudam a pessoa a preparar esse dossier e
a posterior apresentação junto de técnicos do Ministério da Educação, para a
obtenção da respectiva Certificação Escolar;--------------------------------------------------------Para obter a certificação, as competências que têm que ser reconhecidas e
validadas são quatro: Comunicação, Matemática para a Vida, Cidadania e
Empregabilidade e Tecnologias de Informação e Comunicação (Informática);---------------Se a pessoa não se sentir muito à vontade em alguma das competências pode
frequentar sessões de aperfeiçoamento dessa competência, que têm a duração de 25
horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------6

-----Conforme se pode constatar na informação em anexo (correspondência que
chegou da CAP), no âmbito da parceria, caberia à UNIVA, neste caso à Junta de
Freguesia de Rio Maior, como entidade promotora da UNIVA, disponibilizar do
espaço e a divulgação do projecto no sentido de angariar potenciais interessados e
realização dos contactos aquando do início das sessões, enquanto que o CRVCC de
Almeirim – CAP faria deslocar os recursos humanos e materiais necessários para a
operacionalização do Projecto, em horário laboral (aproximadamente) e/ou póslaboral e a definir pela CAP, por forma a melhor satisfazer as conveniências das partes
envolvidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------Como Animadora da UNIVA, parece-me que será bastante interessante para a
freguesia a realização desta parceria, considerando o seguinte:-----------------------------------Neste momento o Centro de RVCC que existe mais próximo de Rio Maior é o
Centro de Formação profissional de Santarém, que no passado equacionou a hipótese
de realizar acções em Rio Maior, mas que acabaram por não se concretizar;------------------Já houve um ou dois grupos que realizaram processo de certificação em Vale de
Óbidos através do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa, mas a sua divulgação foi
difusa, não chegou à maioria da população, nem chegou à UNIVA, por conseguinte
poucas pessoas foram abrangidas;---------------------------------------------------------------------Pelo atendimento realizado na UNIVA e pelos dados estatísticos recolhidos,
infelizmente ainda existem muitas pessoas residentes na freguesia que não possuem a
escolaridade obrigatória, algumas até, que nem a 4ª classe possuem;---------------------------Esta seria a ocasião para proporcionar a este tipo de população, a oportunidade de
ficarem com Certificação Escolar, que lhes pode permitir no futuro a obtenção de um
emprego melhor ou a possibilidade de ingresso em Cursos de Formação Profissional.-----Desta forma, sugiro que uma das hipóteses para a efectivação desta parceria seja o
estabelecimento de contacto com a Escola Secundária de Rio Maior, a fim desta ser o
local de realização das sessões, uma vez que esta funciona em horário pós-laboral e
possui todo o equipamento necessário.----------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOZE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO IPPAR--------------------------------------Restauro de três fontes na Freguesia de Rio Maior – envio de listagem nas áreas
de azulejaria e pedra.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TREZE------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE NOME A BECO----------------------------------------------------Foi presente nos serviços um abaixo assinado dos proprietários dos prédios que
confinam com o beco que se situa à direita da rua Marquês de Rio Maior, para que a
este, seja atribuído o nome de “Beco da Primavera”.----------------------------------------------Deliberado por unanimidade remeter à Câmara Municipal.---------------------------------PONTO NÚMERO CATORZE-------------------------------------------------------------PROGRAMA LEADER-------------------------------------------------------------------------I JORNADAS DE EMPREENDEDORISMO EM MEIO RURAL---------------Foi presente à reunião uma informação dos técnicos Dra. Maria José Figueiredo e
Arquitecto Nuno Rocha.--------------------------------------------------------------------------------No passado dia 18 de Janeiro de 2006 deslocaram-se a Santarém os técnicos desta
Freguesia, Arquitecto Nuno Alexandre Rocha e Doutora Maria José Figueiredo com a
finalidade de assistirem, no auditório da escola Superior de Gestão de Santarém, às
primeiras Jornadas de Empreendedorismo em Meio Rural (Potencialidades e
Realizações do Programa LEADER+ na Região de Lisboa e Vale do Tejo).-----------------Constaram do programa as seguintes apresentações:-----------------------------------------Empreendedorismo e Formação de Empreendedores, por Sandra Oliveira
(docente ESGS) e Luís Fernandes (SCALCONSULT)--------------------------------------------Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural: A intervenção do Programa
LEADER+, por Rui Batista (Chefe de Projecto do Programa LEADER+)------------------As Associações de Desenvolvimento Local e o incentivo ao Empreendedorismo:
o caso do Programa LEADER+ na região de Lisboa e Vale do Tejo, por Pedro
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Saraiva (TAGUS)-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplos de Boas Práticas: APRODER e CHARNECA, por João Espírito Santo
(Taberna do Alfaiate) e Vera Abreu (Alecrim aos Molhos).--------------------------------------Apresentação da plataforma Internet do Projecto “Get Results”, por Daniel
Neves (SCALCONSULT).-----------------------------------------------------------------------------Das exposições presentes a estas primeiras jornadas há a reter alguns pontos com
possível aplicação à intervenção territorial de uma Junta de Freguesia com um
território marcadamente rural como é o caso de Rio Maior.-------------------------------------1 – As potencialidades do programa LEADER+ no âmbito do Quarto Quadro
Comunitário de Apoio. (Consultar em anexo o Programa Nacional LEADER+)------Neste ponto é fundamental a marcação de uma reunião com o Sr. Adelino Bernardes,
Presidente da APRODER - Associação que gere a aplicação do Programa LEADER
na área em que se insere a Freguesia de Rio Maior.------------------------------------------------2 – As potencialidades de desenvolvimento do empreendedorismo em
colaboração com entidades privadas, nomeadamente os Organismos, Associações e
Proprietários locais.--------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto salientam-se as possibilidades de desenvolvimento de uma acção
concertada de intervenção pública e privada no âmbito da Estratégia de Revitalização
das Margens Ribeirinhas do Rio Maior, aplicando os apoios técnicos e financeiros
disponíveis no Programa LEADER+.---------------------------------------------------------------Pela disponibilidade demonstrada, e enquanto exemplo de boas práticas no
investimento em meio rural, recomenda-se o contacto com o Engº José Barroso, com
vista ao lançamento da Estratégia acima mencionada.---------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUINZE---------------------------------------------------------------A partir desta data inclusive as actas passarão a ser assinadas por todos os
membros presentes.--------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e vinte minutos, do dia 24 de Janeiro de 2005, a Senhora
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Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser
aprovada na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA JUNTA

O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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