JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e nove 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 e José Filipe Correia.----------FALTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------Faltou à reunião o Senhor Eng.º Luís Filipe Santana Dias.----------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e vinte minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILIDADES--------------------------------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro apresentou o saldo das disponibilidades do dia treze de
Março de dois mil e seis, no valor 39.047,99 (trinta e nove mil e quarenta e sete euros
e noventa e nove cêntimos).----------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR-A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com o Senhor Veterinário Municipal, sobre a Gripe Aviária,
identificação de espécies contaminadas e forma de acção.----------------------------------------2 – Reunião da Comissão de trânsito, sobre a aprovação de requerimentos de
munícipes; aprovação de ofícios da Junta de Freguesia de Rio Maior; análise do
projecto do regulamento Municipal das zonas de estacionamento de duração limitada
da cidade de Rio Maior.---------------------------------------------------------------------------------3 – Tribunal Judicial de Rio Maior, realização de diligência de penhora.------------------4 – Reunião com as Juntas de Freguesia do Concelho, na sede da Freguesia de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Reunião com o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, sobre a
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apresentação do Projecto Turismo da Natureza.---------------------------------------------------6 – TRABALHOS NO EXTERIOR:--------------------------------------------------------a) Limpeza da rua dos Moinhos.-----------------------------------------------------------------b) Limpeza da rua Jornal Riomaiorense.--------------------------------------------------------c) Limpeza da vala e área envolvente à moagem.----------------------------------------------d) Limpeza de valetas e bermas no Bairro da Chainça.---------------------------------------e) Limpeza da área relvada, junto ao edifício dos Bombeiros.------------------------------f) Limpeza do Parque Infantil do Bairro da Chainça.-----------------------------------------7 – Foram enviados ofícios à Câmara Municipal de Rio Maior a solicitar:----------------a) Autorização para visita ao complexo mineiro do Espadanal, e cedência dos
serviços do técnico de arqueologia e história do Município.--------------------------------------b) Limpeza das margens do rio “Maior” e terrenos adjacentes na antiga Central
Eléctrica.---------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 15 DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE------------------------------------a) APBRITO – Serviços de Apoio, Lda, solicita que lhe seja concedida a licença
para a colocação de reclamos luminosos, na Rua José Pedro Inês Canadas, R/C, 14 A – Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.----------2 – PEDIDO DE PARECER – ALTERAÇÃO DE DOMINIO PÚBLICO------b) Rosária 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 é um caminho privado.------Deliberado por unanimidade e depois de obtidas as informações necessárias,
considerar que 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.------------------3 – PEDIDO DE PARECER PARA PLANTAÇÃO DE PINHEIRO
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MANSO---------------------------------------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Soares da Costa Félix, solicita parecer para plantação de pinheiro
manso, na propriedade denominada Vale Falcão, Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.----------4 – Gripe Aviária n.º 3 – Afixação de aviso.----------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------5 – Actas das reuniões dos dias 23 de Novembro, 14 e 21 de Dezembro de 2005
– Publicação das deliberações e decisões do órgão executivo Municipal.-------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Prova Desportiva – 10.ª Légua Vale de Óbidos – Pedidos de documentos.----------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Colóquio “Desenvolver e Valorizar as Freguesias” – Divulgação.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Assinatura de protocolo CACI – Crescer Cidadão – Centros de Apoio ao
Conhecimento e Inovação.-----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Direcção Geral dos Recursos Florestais – Ponto de situação das candidaturas
a equipas de sapadores florestais----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Garret Audiovisuais – Soluções para Som, Luz e Imagem – Registar reuniões
de Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade o assunto ser analisado pelo Secretário.--------------------3 – BPN – Banco Português de Negócios – Abertura de conta e início de relações
comerciais.-------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Pé da Serra – Plano de
Actividades –Pedido de Visita do Executivo----------------------------------------------------
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-----Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------5 – Mário Manuel Pereira Frazão, solicita estágio profissional de manobrador de
máquinas – Pedido de reunião.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Sérgio Adriano Carvalho do Nascimento, pedido de reunião para apresentação
de potencial protocolo entre entidades.--------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Projecto Crescer Cidadão – Workshop – Estratégias promotoras de integração
sócio-profissional – Convite.---------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – IPPAR – Complexo mineiro do Espadanal – Preservação – Informação de
deslocação da Dr.ª Deolinda Folgado, dia 4 de Abril de 2006.-----------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – Salvador Caetano – apresentação de veiculo.----------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Cult – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo – Património – Controlo de
bens.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------11 – Associação Solidariedade Social, Cultural e Desportiva Ribeirense – Convite
para estafeta pedestre Nacional Foz do Arelho * Ribeira de S. João.---------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------12 – João Teodósio Matos Barbosa, solicita os serviços da Junta de Freguesia para
reparação e conservação das serventias que ligam a estrada EN1 do Alto da Serra às
duas estradas de Senta.----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------13 – Clube do Mato: -------------------------------------------------------------------------------a) Convite para inauguração do percurso pedestre “PR3 RM”, dia 26 de Março.-------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------b)Convite para colaboração na organização de passeio pedestre-----------------------
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-----14 – Rui Augusto Ferreira, proprietário da Vivenda Ferreira, na Rua dos
Combatentes – Abuxanas – Apresentação de reclamação.----------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------15 – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros – Sessão pública para
divulgação do manual para o investidor em Turismo da Natureza.-----------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------16– Aboutblue Formação--------------------------------------------------------------------------a) Curso de Arboricultura Urbana.---------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------b) Curso de Poda de Árvores Ornamentais.----------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Rio Maior Basket, solicita apoio financeiro para o projecto desportivo.--------------Deliberado por unanimidade arquivar e aguardar pela delegação de competências.-----2 – Moto Clube, solicita apoio para a concretização de algumas actividades.-------------Deliberado por unanimidade arquivar e aguardar pela delegação de competências.-----3 – Junta de Freguesia de Azambuja, solicita um donativo de € 5,00 (cinco euros)
para que a menina Regina Vieira, possa ser submetida a um transplante de medula.---------Deliberado por unanimidade arquivar e aguardar pela delegação de competências.-----PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Jardim de Infância de Rio Maior n.º 2 – Dia Mundial da Água.------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – AGRUPAMENTO VERTICAL FERNANDO CASIMIRO PEREIRA
DA SILVA------------------------------------------------------------------------------------------------a) Convida para participar num seminário Escola – Família: Um Desafio à
Cooperação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-------------------------------------------------------------

5

-----b) Solicita reparações no Jardim de Infância de Boiças, nomeadamente nos
radiadores, esquentador e sanita da casa de banho dos adultos.---------------------------------Deliberado por unanimidade enviar à Câmara Municipal de Rio Maior e dar
conhecimento ao Agrupamento.----------------------------------------------------------------------3 – Jardim de Infância de Rio Maior n.º 2 – Dia Mundial da Árvore.----------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – AGRUPAMENTO VERTICAL MARINHAS DO SAL, solicita:----------------a) Plantas exteriores para o dia da árvore.------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------b) Atribuição de verbas para higiene e limpeza------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar informação sobre o assunto.--------------------------c) Transporte para os alunos da Escola Primária do Cidral participarem numa
actividade na Biblioteca Municipal, dia 28 de Março.----------------------------------------------Para Conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------d) Apoio para o Campo de Férias a realizar-se de 3 a 6 de Abril de 2006, nas
instalações da escola e no pavilhão gimnodesportivo.---------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------TRANSFERÊNCIA PARA OS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS E
JARDINS DE INFÂNCIA, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA PREVISTA na
alínea e) nº 6 do artigo 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações que
lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro----------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir o valor anual de 120€/sala de aula,
conforme deliberação dos anos anteriores e autorizar a respectiva despesa no valor de
5.400€ :-----------------------------------------------------------------------------------------------------Agrupamento

Vertical

Fernando

Casimiro

Pereira

da

Silva

-

1800€

(correspondente a 15 salas de aula).--------------------------------------------------------------------Agrupamento Vertical Marinhas do Sal - 3600€ (correspondente a 35 salas de
aula)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL----------------------------------------------------------------1 – Portaria 192/96 de 30/05 (capitulo II – Subsidiados) – Notificação de decisão
de aprovação de quatro candidaturas, com a duração de doze meses.--------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Portaria 192/96 – Trabalhadores Subsidiados – Celebração de acordo de
actividade ocupacional com o Senhor António Maria Vaz.---------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE APROPRIAÇÃO-------------------------------------------------------Guia Metodológico de implementação e funcionamento do Centro de Apoio ao
conhecimento e integração (CACI)-------------------------------------------------------------------Parceria de Desenvolvimento (PD) do projecto Crescer Cidadão e a Junta de
Freguesia de Rio Maior.---------------------------------------------------------------------------------Deliberar por unanimidade aprovar o referido protocolo.-----------------------------------PONTO NÚMERO NOVE--------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO------------------------------------A Senhora Presidente informou que o trabalhador Eurico Madeira, com a
categoria profissional de operário, carreira de cantoneiro, do grupo de pessoal
operário semiqualificado termina o seu contrato no dia 3 de Abril de 2006, devendo a
Junta de Freguesia pronunciar-se sobre a eventual renovação.-----------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, não renovar o contrato de
trabalho a termo certo, do trabalhador Eurico Madeira.------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ-----------------------------------------------------------------------CAMPANHA DA CAL---------------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação dos serviços com o seguinte teor:----------------Em anos anteriores a Junta de Freguesia efectuou uma campanha denominada
«Campanha da Cal».----------------------------------------------------------------------------------
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-----Estas campanhas destinaram-se a todos os residentes da Freguesia de Rio Maior
para que caiem as suas moradias, muros, adegas, barracões e outros.---------------------------A campanha normalmente decorre entre os meses de Abril/Maio e Setembro
(altura em que não chove).------------------------------------------------------------------------------As pessoas vêm à Junta fazer o pedido, onde indicam a quantidade pretendida e os
locais a caiar, que será deferido ou não, conforme os requisitos.---------------------------------No ano passado os custos da campanha foram os seguintes: -------------------------------Publicação de Edital no jornal «Região de Rio Maior»
-----Aquisição de cal

€ 63.07.----------------------

€ 255,38.------------------------------------------------------------------

-----Deliberado por unanimidade manter a campanha denominada “Campanha da
Cal”, contudo não publicar anuncio no jornal, efectuar somente aviso informativo e
afixar na Junta e nas Associações e Comissões da Freguesia.-------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE--------------------------------------------------------------------UNIVA------------------------------------------------------------------------------------------------a) RENOVAÇÃO- Enviado pedido de renovação da UNIVA ao Centro de
Emprego de Santarém.-----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------b) POC – PROGRAMAS OCUPACIONAIS--------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação da animadora da UNIVA, com o seguinte
teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi a UNIVA contactada pela Associação de Pais de alunos da Escola Fernando
Casimiro Pereira da Silva, na pessoa da sua Presidente, D. Helena Reis, com o
objectivo de recrutar uma pessoa no âmbito dos POC (Programas Ocupacionais) para
desempenhar funções de auxiliar de educação, durante o período que resta até final do
ano lectivo em curso, havendo a solicitação de que a candidatura ao Programa fosse
feita pela Junta de Freguesia, visto não ser conveniente à Associação fazer mais
candidaturas em nome próprio durante este ano lectivo.------------------------------------------Cumpre-me informar que:--------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia tem colaborado com esta e outras Associações de Pais de
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alunos de escolas da freguesia, no sentido de efectuar as candidaturas ao referido
Programa;--------------------------------------------------------------------------------------------------O Programa é regulado pela Portaria n.º 192/96 de 30 de Maio e tem por
objectivo a actividade ocupacional de trabalhadores a receber prestações de
desemprego e de trabalhadores desempregados em situação de comprovada carência
económica (actualmente para os beneficiários do RSI - Rendimento Social de
Inserção);---------------------------------------------------------------------------------------------------Podem-se candidatar entidades privadas ou públicas, sem fins lucrativos,
nomeadamente entidades de solidariedade social, autarquias e serviços públicos;-------------A actividade ocupacional deve consistir na prestação de trabalho necessário ou seja
na realização de tarefas úteis à colectividade;---------------------------------------------------------No caso dos trabalhadores subsidiados, estes recebem, para além da prestação do
subsídio de desemprego, mais 20% sobre esse valor (pago pela Segurança Social), mais
o subsídio de alimentação (pago pela entidade promotora);---------------------------------------Assim os encargos da Junta de Freguesia, serão, para além do subsídio de
alimentação, o seguro de acidentes pessoais;---------------------------------------------------------Tem sido prática habitual, na colaboração da Junta de Freguesia com as
Associações de pais, estabelecer um valor mensal (tem sido 100€), a pagar pela
Associação à Junta, para fazer face a esses encargos, tratando a Junta de todos os
procedimentos

administrativos

inerentes

ao

processo

de

candidatura

e

acompanhamento do programa;------------------------------------------------------------------------Como Animadora da UNIVA, já sinalizei duas pessoas que reúnem condições e
que correspondem ao perfil pretendido pela Associação de Pais para desempenhar as
funções referidas anteriormente. Assim se a decisão for no sentido de se avançar com
a candidatura, resta só a sua formalização e aguardar que seja deferida pelo Centro de
Emprego de Santarém.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade efectuar a candidatura referida.-------------------------------PONTO NÚMERO DOZE--------------------------------------------------------------------ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO
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SALÃO ANEXO À CAPELA DE FONTE DA BICA.-----------------------------------------Foi presente à reunião o protocolo de cedência e utilização do salão anexo à capela
de Fonte da Bica.-----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------Dado que o mesmo refere que este protocolo será executado tendo em conta o
protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia
de Rio Maior;----------------------------------------------------------------------------------------------Dado que até à presente data não foi apresentada qualquer informação sobre o
assunto, foi deliberado por unanimidade aguardar pela decisão da Câmara Municipal
de Rio Maior, quanto à delegação de competência, após o que a Senhora Presidente
providenciará a assinatura do protocolo em questão.-----------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e trinta minutos, do dia trinta de Março 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

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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