JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e sete 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 e Eng.º Luís Filipe Santana Dias.----------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: --------------------------------------------------------------Foi justificada a falta à reunião do dia treze de Fevereiro 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 quinze 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 – Ofício enviado ao Senhor Director Geral do Património, sobre o
encerramento do troço da antiga linha de caminho de ferro de Rio Maior – Vale de
Santarém.--------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Ofício enviado à Câmara Municipal de Rio Maior, sobre o aditamento ao
parecer, sobre interferência de muro de vedação em fontanário existente na
propriedade da Senhora D. Cristina Maria Santos Silva, em Anteporta.----------------------------3 – Reunião do Núcleo Executivo – Programa Rede Social, apresentação do
projecto Saber + Fazer Melhor caracterização da população com deficiência ou
incapacidade no Concelho de Rio Maior.------------------------------------------------------------4 – Reunião com o Vereador Dr.º Carlos Nazaré, sobre a candidatura – Moinho
de Vento em Alto da Serra.-----------------------------------------------------------------------------5 – Reunião com o Dr.º Vítor Ramos do GAT – Santarém, sobre a candidatura –
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Moinho de Vento em Alto da Serra.------------------------------------------------------------------6 – Congresso da ANAFRE em Santa Maria da Feira, eleição para Conselho
Geral da Anafre.------------------------------------------------------------------------------------------7 – Entrevista a 3 dos 4 POC’S solicitados ao Centro de Emprego de Santarém--------8 – Tasquinhas 2006--------------------------------------------------------------------------------9 – Processo de criação da zona de intervenção florestal (Zif)-----------------------------10 – TRABALHOS NO EXTERIOR:-------------------------------------------------------a) Limpeza de valetas em Azinheira.-------------------------------------------------------------b) Continuação da construção de aquedutos em Lobo Morto.------------------------------c) Limpeza de valetas em Lobo Morto, Várzea e Caniceira.---------------------------------d) Limpeza de valetas em Vale Falante.---------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 15 DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE------------------------------------a) Maria de Jesus Guerreiro Sena de Sousa, solicita que lhe seja concedida a
licença para a colocação de placa publicitária (setas tipo JAE), na Rotunda da Praça da
República, Rio Maior.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer desfavorável.-------------------------------------b) Maria de Jesus Guerreiro Sena de Sousa, solicita que lhe seja concedida a
licença para a colocação de placa publicitária (setas tipo JAE), na Rotunda de Sá
Carneiro, Rio Maior.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer desfavorável.-------------------------------------c) Maria de Jesus Guerreiro Sena de Sousa, solicita que lhe seja concedida a
licença para a colocação de placa publicitária (setas tipo JAE), no Cruzamento EN 1,
com a Avenida de Portugal, Rio Maior.---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer desfavorável.-------------------------------------d) Maria de Jesus Guerreiro Sena de Sousa, solicita que lhe seja concedida a
licença para a colocação de placa publicitária (setas tipo JAE), na Rotunda da Estrada
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das Marinhas, Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer desfavorável.-------------------------------------e) Maria de Jesus Guerreiro Sena de Sousa, solicita que lhe seja concedida a
licença para a colocação de placa publicitária (setas tipo JAE), na Estrada das Marinhas
do Sal – Cruzamento Caniceira, Rio Maior.----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer desfavorável.-------------------------------------f) Janelafina – Decorações, Lda, solicita que lhe seja concedida a licença para a
colocação de reclamo luminoso, na Avenida Paulo VI, n.º 31 – A, Rio Maior.----------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.-------------------------------------------g) António José Ferreira, solicita que lhe seja concedida a licença para a colocação
de reclamo luminoso, na Praça da República Torre 1, Loja C, Rio Maior.---------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.-------------------------------------------h) Constantino Manuel Costa Carvalho, solicita que lhe seja concedida a licença
para a colocação de toldos com publicidade, na Rua D. Afonso Henriques n.º 135,
R/C, Rio Maior.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.-------------------------------------------i) António José Ferreira, solicita que lhe seja concedida a licença para a colocação
de toldo com publicidade, no Largo dos Combatentes n.º 6, Rio Maior.-----------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.-------------------------------------------j) Luís Jorge Colaço Canadas, solicita que lhe seja concedida a licença para a
colocação de toldos com publicidade, na Estrada Nacional 114, Rio Maior.-------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.-------------------------------------------2 – PEDIDO DE PARECER – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO---------------------a) Café Bar – “IN A BAR” – Estabelecimento de Restauração e Bebidas, na Rua
D. Afonso Henriques, n.º 64, Rio Maior, de Ricardo Jorge Fernandes dos Santos,
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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-----b) Restaurante – “Pizaria Papileva, Lda” – Travessa do Palhinhas, n.º 5, R/C, Rio
Maior, de Clara Isabel Gomes Silvestre, solicita emissão de parecer para alteração de
horário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão da requerente.----------3 – PEDIDO DE PARECER – ALTERAÇÃO DE DOMINIO PÚBLICO------a) Ana Maria Duarte Belo, Solicitadora, solicita emissão de parecer sobre qual o
local, rua e número de polícia do prédio urbano, sito na Rua dos Agricultores, em
Azinheira, Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aguardar que a Senhora Presidente se desloque ao
local e levar o assunto a uma próxima reunião.-----------------------------------------------------b) Rosaria Maria Cruz Rebelo, Solicitadora, solicita emissão de parecer sobre se a
estrada que atravessa o artigo rústico n.º 4, da secção CG – CG 1, sito em Colaços,
Freguesia e Concelho de Rio Maior é do domínio público ou privado.------------------------Deliberado por unanimidade aguardar que a Senhora Presidente se desloque ao
local e levar o assunto a uma próxima reunião.-----------------------------------------------------4 – Recenseamento Eleitoral – Consulta Anual dos Cadernos.-----------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------5 – Matagal/Fonte Lagoa/Reclamação – informação sobre carta enviada ao
proprietário.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Direcção de Património Imobiliário – Antiga Linha de Caminho de Ferro de
Rio Maior – Vale de Santarém – Informação.-------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Recicaldas – Reciclamos Tinteiros e Toners – Apresentação de empresa.-----------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------3 – Clube de Natação de Rio Maior – Convite para assistir Jornada de
TAekwondo – Infantil.------------------------------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Clube do Mato – Convite para inauguração de percurso.-------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Câmara Municipal do Seixal – Congresso do Desporto.--------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – AMI – Projecto Reciclagem AMI------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------7 – AMI – Adesão do projecto reciclagem AMI – Agradecimento.------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Centro Social de S. Domingos – Fornecimento de refeições.--------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna – Colaboração
nas medidas a desenvolver no âmbito da prevenção e protecção da floresta contra
incêndios.--------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Advogada Assunção Dinis – Acidente de Trabalho, Processo 343/2000,
Tribunal do Trabalho de Caldas da Rainha, Sinistrado António José Jorge Carvalho –
actualização de pensão.----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------11 – Madre Superiora de um Convento em Roma – Pedido de informação.-------------12 – Igreja Evangélica Filadélfia de Portugal – Pastor Luís Miguel Martins
Bernardo – Convite para um concerto de música evangélica.------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------13 – Casa Sonotone, solicita disponibilização de espaço para um rastreio auditivo
à população.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que de momento a Junta de Freguesia não
tem instalações para este tipo de serviço.------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:----------------------------------------------------------------
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-----1 – Os Rapiocantes Ribeirenses, solicitam apoio financeiro para a organização e
realização do 4.º Grande Prémio de Ciclismo de Juniores.---------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir o subsídio solicitado, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.---------------------------------------------2 – Comissão de Melhoramentos e Progresso de Quintas, solicita apoio para o
espectáculo de fados.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir o subsídio solicitado, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.---------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Escola Básica Integrada Marinhas do Sal, convite para um jantar convívio.---------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Jardim de Infância de Vale de Óbidos, solicita as seguintes reparações:--------------a) Estore, Autoclismo e Aquecedor--------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade mandar reparar.------------------------------------------------b) Podar dois chorões e limpeza de jardim-----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade mandar podar e limpar.----------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ---------------------------------------Foi presente nos serviços uma carta do Senhor Tomás Fernandes Comenda a
informar que rescindia o seu contrato de trabalho a termo certo a partir do dia 16 de
Fevereiro de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------PROVA DE ATLETISMO DE VALE DE ÓBIDOS-----------------------------------Foi presente uma informação dos serviços com o seguinte teor:---------------------------19.º Torneio de Atletismo das Freguesia de Rio Maior – 10.ª Légua de Vale de
Óbidos – 15 de Abril de 2006.-------------------------------------------------------------------------No próximo dia 15 de Abril de 2006 (véspera de Domingo de Páscoa) realizar-se-
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á a 10ª Légua de Vale de Óbidos, incluída no 19º Torneio de Atletismo das Freguesias
de Vale de Óbidos.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Rio Maior atribui um subsídio à entidade organizadora
das provas no valor de 375 €.--------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Rio Maior assegura a organização técnica das provas, a
elaboração e envio dos resultados das mesmas e a respectiva legalização das provas.-------A prova «Légua de Vale de Óbidos» tem aproximadamente a participação de 110
atletas, de 12 equipas participantes, distribuídos pelas várias categorias: seniores,
juniores, seniores femininos, juniores femininos, veteranos I, veteranos II, veteranos
III, veteranos IV e veteranos femininos.-------------------------------------------------------------A prova do 19º Torneio de atletismo divide-se também em diversos escalões:----------Escalão 7 – 9 anos masculinos – 600 metros;--------------------------------------------------Escalão 7 – 9 anos femininos – 600 metros;---------------------------------------------------Escalão 10 – 12 anos masculinos – 1200 metros;---------------------------------------------Escalão 10 – 12 anos femininos – 1200 metros;-----------------------------------------------Escalão 13 – 15 anos masculinos – 2000 metros;---------------------------------------------Escalão 13 – 15 anos femininos – 2000 metros.-----------------------------------------------Esta prova tem aproximadamente a participação de 50 atletas, de 6 equipas
participantes.----------------------------------------------------------------------------------------------EM ANOS ANTERIORES TEM-SE PROCEDIDO DA SEGUINTE FORMA:--------------------Realizou-se uma reunião com o Sr.º Jorge Miguel para definir alguns aspectos da
prova.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizou-se uma reunião com a Associação Representativa, Desportiva e Cultural
de Vale de Óbidos para definir também aspectos relacionados com a prova,
nomeadamente a colaboração prestada pela Associação à organização da prova.------------Solicitou-se ao comércio e industria da Freguesia a oferta de taça ou troféu para a
referida prova.--------------------------------------------------------------------------------------------Adquiriram-se medalhas para a prova.----------------------------------------------------------Adquiriram-se T-shirts para a prova.--------------------------------------------------------
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-----Enviou-se o regulamento e publicidade às Freguesias e Associações de diversos
Concelhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Enviou-se ofício à Câmara Municipal de Rio Maior a solicitar colaboração.-------------Solicitou-se também à Câmara Municipal o empréstimo das aparelhagens fixa e
móvel.------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou-se a colaboração da G.N.R.------------------------------------------------------------Solicitou-se a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior.---------------------Solicitou-se a colaboração do INATEL.--------------------------------------------------------Pediram-se patrocínios ao Intermarché, Montepio Geral, Caixa Geral de
Depósitos, Banco Totta, Banif, Millennium e BES.------------------------------------------------Publicitou-se na revista «Atletismo» a «Légua de Vale de Óbidos».------------------------Foi dado um subsidio à Associação Representativa, Desportiva e Cultural de Vale
de Óbidos, no valor de 400 €, para fazer face às despesas com o lanche no final da
prova, para todos os atletas e acompanhantes (porco no espeto, pão e bebidas).------------É dado no final das provas um diploma de participação a todos os atletas que
participaram nas provas.--------------------------------------------------------------------------------É enviado a todas as equipas participantes um diploma de participação.-----------------Após a realização da prova tem sido enviado a todas as empresas e entidades que
colaboraram na prova um ofício a agradecer a colaboração e enviado juntamente um
diploma de participação.--------------------------------------------------------------------------------Também tem sido hábito após a realização da prova a colocação de avisos a
agradecer a colaboração das empresas e entidades nos jornais «Região de Rio Maior» e
«Tribuna».-------------------------------------------------------------------------------------------------As T-shirts e os bonés referidos anteriormente foram para oferecer a todos os
participantes e que terminam a prova «Légua de Vale de Óbidos». É um prémio de
participação.----------------------------------------------------------------------------------------------Este prémio normalmente consta de 1 t shirt e 1 saco de sal e garrafas de vinho
ambas em miniatura.-------------------------------------------------------------------------------------Normalmente a empresa Caves Dom Teodósio oferece metade das garrafas de
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vinho que são necessárias.------------------------------------------------------------------------------Os diplomas que existem na Freguesia estão desactualizados, pelo que deverão ser
adquiridos novos.----------------------------------------------------------------------------------------Dado que a Câmara Municipal atribui um subsidio ao organizador da prova, neste
caso à Junta de Freguesia de Rio Maior, após a realização da prova, envia-se um ofício
à Câmara Municipal a informar que a prova já foi realizada, para ser possível receber o
respectivo subsidio.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade marcar uma reunião com a Associação de Vale de
Óbidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA------------------------------------------Projecto de Intervenção Precoce do Concelho de Rio Maior – Pip-Rio, solicita a
carrinha de nove lugares para uma deslocação ao Hospital Pediátrico de Coimbra, no
dia 17 de Março de 2006, pelas 7.45 horas.----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ceder a carrinha.-------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação da funcionária Ana Alexandra Colaço de
Almeida sobre envio de declarações de IRS via Internet, com o seguinte teor:---------------No passado dia 15 de Fevereiro participei na acção de formação sobre o envio das
declarações de IRS por Internet pelos serviços da Freguesia, nas instalações do
Governo Civil de Santarém, ministrada por técnicos da Direcção de Finanças de
Santarém, da qual saliento o seguinte :---------------------------------------------------------------Foi–nos ensinado como preencher a declaração electronicamente.------------------------O serviço será efectuado pelas funcionárias da Freguesia.-----------------------------------Não haverá contrapartidas para a Freguesia por parte da Administração Central.-------A Junta de Freguesia poderá, se assim o entender, cobrar uma taxa pelo serviço.-------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ----------------------------------------------------------------------Recepção aos elementos dos Corpos Sociais da Associação Recreativa e Cultural
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do Pé da Serra. Tomaram posse no passado dia quatro de Fevereiro e vêm formular
um convite ao executivo para efectuar uma visita às suas instalações de modo a tomar
conhecimento das suas necessidades.-----------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade fazer uma visita que ficou agendada para o dia 11
de Março de 2006, pelas quinze horas.---------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro apresentou o saldo até ao dia vinte e sete de Fevereiro de
dois mil e seis, no valor de 37.317,54 (trinta e sete mil trezentos e dezassete euros e
cinquenta e quatro cêntimos).--------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e trinta minutos, do dia vinte e oito de Fevereiro de dois
mil e seis, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente minuta, que para efeitos imediatos foi aprovada por unanimidade.-------------O PRESIDENTE DA JUNTA

O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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