JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos treze dias do mês de Março 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
Engenheiro 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 – Reunião com a Associação de Produtores Florestais de Alcobaça, sobre o
processo de constituição da zona de intervenção florestal (Zif);---------------------------------2 – Reunião do núcleo Executivo da Rede Social, sobre o Projecto Saber + Fazer
Melhor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Reunião com a Direcção de Estradas de Portugal – Gabinete de Santarém,
sobre a Estrada Nacional n.º 1, bolsa para Casal da Fisga e bolsa para Santana.--------------4 – TRABALHOS NO EXTERIOR:--------------------------------------------------------a) Limpeza de ruas, valetas e parque infantil do Bairro da Chainça.-----------------------b) Início do processo de limpeza na vala, junto à moagem, na Rua Jornal
Riomaiorense.---------------------------------------------------------------------------------------------c) Limpeza da ponte e zona envolvente da Rua Norton de Matos, junto ao acesso
das Industrias Carnes Nobre.--------------------------------------------------------------------------d) Limpeza da fonte do Juncal – Boiças e caminho de acesso.-----------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL-----------
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-----1 – PEDIDO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 15 DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE------------------------------------a) Maria Leonor de Sousa Rosa Plácido, solicita que lhe seja concedida a licença
para a colocação de placa publicitária, na Rua dos Combatentes – Abuxanas.-----------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável.---------------------------------------b) Luís Jorge Colaço Canadas, solicita que lhe seja concedida a licença para a
colocação de reclamo luminoso, na Estrada Nacional 114, Rio Maior.-------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável. ---------------------------------------2 – PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------------A) DENOMINAÇÃO DE RUA - MANUEL AUGUSTO DA SILVA
GONÇALVES --------------------------------------------------------------------------------Solicita emissão de parecer, sobre a localização do prédio urbano, sito em Vale de
Óbidos, inscrito na matriz predial da Freguesia de Rio Maior, sob o artigo 5353.------------Deliberado por unanimidade e após deslocação ao local, informar a Câmara
Municipal, que o prédio urbano inscrito na matriz predial da Freguesia de Rio Maior,
sob o nº 5353, se localiza no loteamento corimba, sito na Rua Sem nome,
perpendicular à Rua das Sesmarias, no lugar de Vale de Óbidos, Freguesia de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------B) ALTERAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO – ANTÓNIO VITO SOUSA
ROSA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita emissão de parecer, sobre a estrada que divide o prédio rústico, sito em
Alagada, Alagadas ou Lagar, Freguesia e Concelho de Rio Maior, inscrito na matriz
sob os artigos 5, da secção BZ e 28 da secção BZ (pendentes de anexação), se a
mesma é do conhecimento e do domínio público ou se é um caminho privado.-------------Deliberado por unanimidade e depois de obtidas as informações necessárias,
considerar não poder concluir-se se a estrada que divide o prédio rústico, sito em
Alagada, Alagadas ou Lagar, Freguesia e Concelho de Rio Maior, inscrito na matriz
cadastral sob os artigos 5, secção BZ e 28 da secção BZ, (pendentes de anexação), é
ou não do domínio público.------------------------------------------------------------------------
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-----3 – Folheto informativo das actividades da Biblioteca Municipal Laureano Santos
de Rio Maior para 2006, referente ao mês de Março.----------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------4 – Informação sobre maus cheiros do rio “Maior” – Reclamação.------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Ciclos de Cinema na Biblioteca Municipal – mês de Março.----------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 –Resposta à carta do Senhor Vítor Centúrio Almeida.-------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Rio Maior informa n.º 11 – revista.----------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Convocatória – Reunião da Comissão de Trânsito.--------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – Actas das reuniões da Câmara Municipal de 14 e 26 de Outubro e 8 e 17 de
Novembro – Publicação das deliberações e decisões do órgão executivo Municipal.--------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – 15.º Grande Prémio Internacional de Marcha Atlética de Rio Maior –
Convite.----------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Programa de estágios profissionais para a Administração Local – Previsão de
Adesão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – PT Prime – Soluções para a sua empresa.--------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Terra Chã – Cooperativa Desenvolvimento Local, Artesanato e Serviços, CRL
– Acção de Formação apícola – “Criação de Rainha”---------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------3 – Associação de Produtores Florestais da Região de Alcobaça – Feira Agrícola.--
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-----Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------4 – STAPE – Atlas Eleitoral – Eleições para o Parlamento Europeu.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Direcção Regional de Santarém do Sindicato dos Professores da Grande
Lisboa – Convite para Seminário, com o tema “A Escola Publica de Hoje:
Constrangimento e Desafios”.-------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins – Abertas
inscrições para cursos 2006.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------7 – Carta do Senhor João Manuel Carreira de Sousa a autopropor-se para efectuar
o rastreio das aves existentes no Concelho de Rio Maior.----------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça,
solicita um donativo ou troféu para o X concurso de pesca em homenagem ao
Comandante Homero Machacaz.---------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, por falta de
disponibilidade financeira-------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Escola Básica Integrada Marinhas do Sal, solicita apoio para projecto de
intercâmbio com a Escola Secundária Pedro Gomes em Cabo Verde.-------------------------Deliberado por unanimidade informar, não haver presentemente disponibilidade
financeira, para atribuir qualquer subsídio para o efeito. No entanto, a Junta
disponibiliza-se para efectuar os contactos necessários junto de quinze empresas, a
fim de solicitar o respectivo patrocínio---------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS------------------------------------------------------------------

4

-----CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA COMUNIDADE URBANA DA
LEZÍRIA DO TEJO – Formação Profissional 2006 – POCAL – Informação sobre
a falta do número de inscrições.-----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE RIO MAIOR.--------------------------------------------------------------------------------------Convite do Clube do Mato para inauguração de percurso.----------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------PROPOSTA

DE

FORNECIMENTO

DE

SOFTWARE

APLICACIONAL.-------------------------------------------------------------------------------------Software de Contabilidade POCAL: Módulo de Reconciliação Bancária, no valor
de € 100,00, acrescido à taxa em vigor.---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade adjudicar a aquisição e autorizar a respectiva
despesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 5 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ----------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS--------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DECLARAÇÕES DE IRS
VIA INTERNET----------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da informação prestada pela funcionária Ana Alexandra Almeida, na
última reunião ordinária, foi deliberado por unanimidade:----------------------------------------Propor o aditamento à tabela de taxas e licenças da Freguesia os seguintes valores
da taxa de preenchimento e envio da declaração de irs via Internet, conforme o grau
de dificuldade.----------------------------------------------------------------------------------------
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-----Tabela 1 – 5,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------Tabela 2 – 6,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------Tabela 3 - 7,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------Submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------POC – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS-----------------------------------------Foi presente à reunião uma informação dos serviços do seguinte teor:-------------------O Centro de Emprego de Santarém deu instruções à Junta de Freguesia para
efectuar os contratos de seguro com os trabalhadores que celebram acordo de
actividade ocupacional através do ramo acidentes pessoais, em substituição do ramo
acidentes de trabalho, como sempre aconteceu.----------------------------------------------------Já foram consultadas algumas companhias de seguros, que forneceram a
respectiva proposta de acordo com os valores fixados O valor dos prémios tem por
base não só o valor do capital, mas também a função exercida do trabalhador.--------------A Junta de Freguesia deverá aprovar os montantes base, conforme proposta
apresentada, ou alterá-los, para posterior consulta.-------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter os valores anteriores: Morte ou invalidez
permanente - 25.000 €, despesas de tratamento – 1.500€ e incapacidade temporária
absoluta – 25,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOZE-------------------------------------------------------------------UNIVA - PEDIDO DE RENOVAÇÃO-----------------------------------------------------A Senhora Presidente, informou que o projecto de criação de uma Univa em Rio
Maior, aprovado no ano de dois mil e dois e renovado anualmente desde então,
estava a terminar, pelo que a Junta de Freguesia, deveria pronunciar-se sobre a
renovação para o próximo período de 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007. ------------Deliberado por unanimidade renovar o referido projecto.-----------------------------------PONTO NÚMERO TREZE-------------------------------------------------------------------Foi presente uma informação da funcionária Ana Alexandra Colaço de Almeida,
sobre a publicação do 19.º Torneio de Atletismo das Freguesias de Rio Maior, da 10.ª
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Légua de Vale de Óbidos, na revista atletismo-------------------------------------------------------Em anos anteriores tem-se publicado a referida prova de atletismo na Revista
“Atletismo”.------------------------------------------------------------------------------------------------Tem sido publicado o perspecto em ¼ de página.---------------------------------------------Para que possa ser publicado na revista no mês de Abril, deverá ser enviado o
perspecto até à próxima quarta-feira, dia 15 de Março.--------------------------------------------O valor corresponde à publicação a preto e branco é de € 138,00, acrescido de 21
% de IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------A revista chega aos seus associados e aos pontos de venda no dia 1 de cada mês.-------Deliberado por unanimidade não publicar a referida prova.---------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e trinta minutos, 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

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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