JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos treze dias do mês de Fevereiro 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, José Filipe Correia
Eng.º Luís Filipe Santana Dias.------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: --------------------------------------------------------------Foi justificada a falta à reunião do dia vinte e três 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
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:-------------------------------1 – Foi enviado um fax ao Senhor Delegado de Saúde de Rio Maior, sobre a
Exploração Suigranja, S.A.------------------------------------------------------------------------------2 – Foi enviado um ofício para o Senhor Eng.ª Fonseca Ferreira – Gestor do
Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo (PORLVT III) Eixo
Prioritário 1, sobre a viabilidade de acolhimento no programa.----------------------------------3 – Ofício enviado a Câmara Municipal de Rio Maior, sobre o fontanário “Art
Déco”, sito na rua do Mercado, cidade de Rio Maior.---------------------------------------------4 – TRABALHOS NO EXTERIOR:--------------------------------------------------------a) construção de aquedutos em Azinheira, Caniceira, Várzea e Lobo Morto.------------b) Limpeza de valetas, melhoramento de serventias e colocação de manilhas no
lugar de Quintas.-------------------------------------------------------------------------------------
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-----c) Limpeza de valetas e jardinagem de rotunda no lugar de Alto da Serra.---------------d) Limpeza de bermas, valetas e caminhos em Lobo Morto.--------------------------------5 – Reunião da Comissão de Trânsito, na Câmara Municipal de Rio Maior,
deliberação sobre requerimentos formulados, quer por munícipes, quer pela Junta de
Freguesia, apresentação de novas propostas para sinalização rodoviária no lugares da
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Vistoria das empreitadas “Construção de Valetas, Bermas e Caminhos” e de
alcatroamentos “Ampliação da Rede Viária Municipal” em Abuxanas, Casais da
Mesquita e Bairradas com o Técnico Arquitecto Rui Martins, de forma a ser elaborado
o auto de recepção provisório das referidas empreitadas.-----------------------------------------7 – Reunião com a União Desportiva de Rio Maior.-----------------------------------------8 – Reunião com a Senhora Engenheira Ana Boavida da Divisão de Ambiente,
Águas, Saneamento e Serviços Urbanos, sobre reforço de caixotes de lixo e ecopontos
em alguns lugares da Freguesia.------------------------------------------------------------------------9 – Reunião com a Confederação de Agricultores Portugueses, sobre a
possibilidade de incluir o Moinho da Freguesia de Rio Maior em viagens pedagógicas
organizadas por esta Confederação.------------------------------------------------------------------10 – Reunião com o Vereador Dr.º Carlos Nazaré, sobre a candidatura
“Reconstrução de Moinho de Vento e Ampliação de Anexos no Alto da Serra – Rio
Maior”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Reunião com Águas do Oeste, sobre o Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Águas do Oeste.-------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – Café Bar – “Texas Bar” – Senhora da Luz – Joaquim Manuel Delgado Rosa,
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.-------------------------------
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-----2 – Repsol Combustíveis, S.A., solicita emissão de parecer para colocação de
painéis publicitários, no Gato Preto, Rio Maior.----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------3 – Carlos Alberto Sousa da Conceição, solicita emissão de parecer para colocação
de toldo com publicidade, em Rio Maior, na Rua Maestro Fernando Carvalho, Lote 3,
Loja 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------4 – Carlos Alberto Sousa da Conceição, solicita emissão de parecer para colocação
de reclamo luminoso, em Rio Maior, na Rua Maestro Fernando Carvalho, Lote 3,
Loja 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------5 – Nascente – Projec. Const e Obras Públicas, S.A. – Bastidas, Rio Maior,
solicita que seja afixado o alvará n.º 2/2006, relativo ao processo de operação de
loteamento.------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------6 – Ciclo de Cinema na Biblioteca Municipal – Mês de Fevereiro.-------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------7 – Registo do património das águas – fontes, fontanários e lavadouros da
Freguesia de Rio Maior – Informação.---------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Plano sectorial da rede natura 2000 – Discussão pública.-------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------9 – Encaminhamento de subprodutos provenientes de instalações onde transite
pescado e suas imediações.-----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------10 – Convocatória – Reunião da Comissão de Trânsito.-------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------11 – Reunião do Núcleo Executivo – Programa Rede Social – Apresentação do
projecto SABER + Fazer Melhor – Caracterização da população com
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deficiência/incapacidade no Distrito de Santarém.-------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------12 – Agradecimento – 20.ª Edição da Estafeta Rio Maior – Alcanena em
Atletismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Águas do Oeste, confirmação de reunião agendada para o próximo dia 9 de
Fevereiro de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Grupo Desportivo Recreativo e Cultural da Freiria – Convite para
inauguração da sala “Pool”.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3 – PT – Prime – Oferta exclusiva – Novos Planos de Preços------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------4 – Associação dos Produtores Florestais da Região de Alcobaça - Fundo
Florestal Permanente – Acção 4.1 – Boletim Informativo e um folheto explicativo.--------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------5 – Iberbyte, Lda – Pais Positivo – Revista em formato A4.--------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Optimus Negócios - Soluções de telecomunicações.-------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Resioeste – Estudo para colocação de contentores subterrâneos.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Ceagri – Requalificação Urbana – Campanha de preços e condições especiais.-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – Oui C´Est Moi, Agência de Publicidade – Dia Mundial da Árvore.-------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Tiago Dias – Dia Mundial da Floresta.------------------------------------------------

4

-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------11 – Roques – Comércio de Veículos e Serviços, Lda – Ambiente – Apresentação
de equipamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------12 – Levy Decor Sociedade de Decoração e Construção, Lda – Apresentação de
catalogo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------13 – ActorStudio – Académia das Artes – Teatro “O meu Cristo partido” –
Apresentação de uma peça de teatro.-----------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------14 – Associação de Jovens de Arrouquelas – Acampamento Ambiental.-----------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------15 – Plataforma – Integral – Mostra de ofertas e oportunidades de integração
escolar, Profissional e Social em Almeirim.----------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------16 – Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior – Convite para bênção das Capelas
Mortuárias.------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------17 – Presidência do Conselho de Ministros – Gabinete do Primeiro Ministro –
recepção da Moção.--------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------18 – Parapedra – Sociedade Transformadora de Pedras, Lda – Alteração de
preços.------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------19 – Cabena – Apresentação de equipamento.-------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------20 – Destinos Sem Limites – Apresentação de programa de viagens.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------21 – Comissão de Melhoramentos e Progresso de Asseiceira – Convite para os
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festejos de Carnaval 2006.------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------22 – JNB – Autarquias – Contabilidade & Consultadoria – Envio de prospecto
informativo sobre os serviços prestados.------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------23 – Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Arco da Memória – Convite
para 5.º aniversário da Escola de Música.------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------24 – AMI – Assistência Médica Internacional – DÊ à AMI sem custos para si –
0,5 % para uma instituição à sua escolha.------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Arco da Memória, solicita
apoio para as actividades culturais recreativas e desportivas.-------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio por falta de
disponibilidade financeira.------------------------------------------------------------------------------2 – Freguesia de Assentiz, solicita apoio para uma Prova de Atletismo “Mil
Metros de Assentiz” .------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade oferecer uma taça.----------------------------------------------3 – Associação de Taekwondo de Santarém, solicita apoio para a jornada de
Taekwondo Infantil.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade oferecer dez galhardetes.--------------------------------------4 – DESMOR, solicita apoio para o 15.º Grande Prémio Internacional de Marcha
Atlética de Rio Maior.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer apoio por falta de
disponibilidade financeira.------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE-------------------------------
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-----1 – 10.º Congresso Nacional da Anafre – 17 e 18 de Fevereiro de 2006 –
Europarque – Santa Maria da Feira.------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------2 – Projecto PP Net – Juntas – POS_C – Programa Operacional Sociedade do
Conhecimento – Criação de Postos Públicos de Acesso à Internet.----------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA DE NOVE LUGARES----------1 – Casa do Benfica de Rio Maior – Pedido de transporte para equipa de juniores,
para uma deslocação a Évora.--------------------------------------------------------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------UNIVA-----------------------------------------------------------------------------------------------Informação sobre RVCC------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA

DA

ASSOCIAÇÃO

DE

MUNICÍPIOS DO OESTE-------------------------------------------------------------------------FORAL - Formação para o desenvolvimento – Membros eleitos das Juntas de
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade solicitar mais informações sobre a formação.--------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA COMUNIDADE URBANA DA
LEZIRIA DO TEJO----------------------------------------------------------------------------------1 – Reconstrução de Moinho de Vento e Ampliação de Anexos no Alto da Serra –
Rio Maior – LVT – 062/IT/2005 – SP2 – Comparticipação no âmbito do Programa
Equipamentos – Sub Programa 2.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo – Eixo Prioritário
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1 – Apoio a investimentos de interesse Municipal e Intermunicipal.----------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ----------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA DGAL---------------------------------------1 – Fundo de financiamento das Freguesias 2006 – Certidão de receitas 2005.----------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – A1 certidão de receita – Ano de 2005-------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ESCOLAS----------------------------------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva – Cursos de
Educação e Formação de Jardinagem e Espaços Verdes – Solicita a colaboração do
funcionário da Junta de Freguesia encarregue da manutenção e organização dos
espaços verdes, a fim de enriquecer os conteúdos práticos das aulas de jardinagem.--------Deliberado por unanimidade autorizar o funcionário António dos Santos Frazão.-----PONTO NÚMERO DOZE-------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS---------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia não dispõe de pessoal habilitado a
conduzir o equipamento (tractor e abre-valetas).---------------------------------------------------Considerando que é necessário rentabilizar o equipamento existente.---------------------Considerando que a taxa prevista na tabela de taxas e licenças, para este tipo de
serviço, inclui pessoal.-----------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente propôs o aditamento de uma verba à tabela referida no
valor de 10€/Hora que não inclua pessoal da Junta de Freguesia, seguro e
combustível.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para todas as situações omissas, ou de não cumprimento com o estabelecido,
reserva-se o executivo ao direito de não proceder ao aluguer do equipamento sem
motorista.----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade:---------------------------------------------------------------------1- Aprovar a proposta apresentada pela Senhora Presidente.-------------------------------2-Submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------PONTO NÚMERO TREZE------------------------------------------------------------------PROTOCOLO – ALUGUER DE EQUIPAMENTO----------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia de Rio Maior, possui o tractor marca
SAME, matricula 00-08-LU e um abre valetas.-----------------------------------------------------Considerando que o abre valetas atrelado ao tractor se destina à limpeza de valetas
e bermas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade da Freguesia de Rio Maior, rentabilizar tanto quanto
possível o equipamento que possui.------------------------------------------------------------------Considerando que no orçamento para o ano de 2006 aprovado pela Junta de
Freguesia e Assembleia de Freguesia prevê uma rubrica destinada ao aluguer de
equipamento.----------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Rio Maior e a Junta de Freguesia de São João da Ribeira
celebramo presente protocolo, nas seguintes condições:------------------------------------------1.º A Junta de Freguesia de Rio Maior põe à disposição da Junta de Freguesia de
S. João da Ribeira o tractor e o abre valetas---------------------------------------------------------2 .º A Junta de Freguesia de São João da Ribeira efectuou um seguro de acidentes
de trabalho destinado ao manobrador do equipamento.------------------------------------------3.º A Junta de Freguesia de S. João da Ribeira responsabiliza-se por todos os
riscos inerentes à utilização do equipamento, em especial, os provenientes de
acidentes, que venham a sofrer terceiros, sendo ainda da sua responsabilidade todo o
combustível.-----------------------------------------------------------------------------------------------4.º A Junta de Freguesia de S. João da Ribeira responsabiliza-se por todas as peças
que faltam ou se apresentem deterioradas após a utilização do equipamento.-----------------5.º Pela utilização deste equipamento a Junta de Freguesia de S. João da Ribeira
pagará o valor / hora de € 10,00.----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de aluguer de equipamento.-----
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-----PONTO NÚMERO CATORZE-------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA

DO

GOVERNO

CIVIL

DE

SANTARÉM--------------------------------------------------------------------------------------------1 – Envio de IRS via Internet – Acção de Formação sobre IRS para Freguesias.-------Deliberado por unanimidade autorizar um funcionário a frequentar a respectiva
acção de formação.---------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUINZE---------------------------------------------------------------ORÇAMENTO – REPARAÇÃO DA EMBRIAGEM DA IVECO------------------1 – O Senhor Joaquim Marques Nunes apresentou um orçamento no valor de €
791,34.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade adjudicar a respectiva reparação e autorizar a
respectiva despesa.---------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZASSEIS-----------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO CERTO-----Foi presente à reunião, uma lista dos nomes dos trabalhadores, cujo contrato está
a chegar ao seu termo, devendo a Junta de Freguesia pronunciar-se sobre a eventual
renovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de 23 de Fevereiro de 2005-----------------------------------------------------------Joaquim Vitorino Henriques, com a categoria profissional de cantoneiro de
limpeza, do grupo pessoal auxiliar.--------------------------------------------------------------------A partir de 28 de Fevereiro de 2005-----------------------------------------------------------Aníbal dos Santos Rodrigues, com a categoria profissional de operário, carreira de
cantoneiro, do grupo pessoal operário semiqualificado.-------------------------------------------Joaquim Eugénio Marques, com a categoria profissional de operário, carreira de
cantoneiro, do grupo pessoal operário semiqualificado.-------------------------------------------Rui dos Santos Paixão, com a categoria profissional de operário, carreira de
cantoneiro, do grupo pessoal operário semiqualificado.-------------------------------------------Maria Adilia Genoveva Chanfana, com a categoria profissional de auxiliar de
serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar.----------------------------------------------------
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-----Nuno Alexandre Dias Rocha, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe,
carreira de arquitecto, do grupo de pessoal técnico superior.-------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, renovar por mais seis meses, o
contrato de trabalho a termo certo, dos trabalhadores:--------------------------------------------Aníbal dos Santos Rodrigues----------------------------------------------------------------------Nuno Alexandre Dias Rocha----------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, renovar por mais dez meses, o
contrato de trabalho a termo certo, da trabalhadora:----------------------------------------------Maria Adilia Genoveva Chanfana----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZASSETE----------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 1 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 2 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 50,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 3 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 4.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------4 – Foi apresentada a proposta n.º 4 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 200,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e dez minutos, do dia catorze de Fevereiro 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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O TESOUREIRO DA JUNTA

OS VOGAIS
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