JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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: Albertino
Manuel Rodrigues Mota Barbosa, José Filipe Correia e Eng.º Luís Filipe Santana
Dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------Faltou à reunião o Senhor Secretário Francisco José Oliveira Colaço---------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e duas
horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR-A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – Deslocação da Arquitecta Teresa Trigueiros do GAT de Santarém, para
vistoria ao Moinho.--------------------------------------------------------------------------------------2 – Reunião com a Associação de Boiças.------------------------------------------------------3 – Reunião com a direcção do Sport AndeClube, sobre a apresentação do
relatório de actividades para 2006.--------------------------------------------------------------------4 – Reunião com o representante da “Out-In-Side”, sobre a apresentação de
proposta de cooperação com a Junta de Freguesia.------------------------------------------------5 – Reunião com a Empresa Matos & Neves, sobre a reparação do pavimento em
Bairradas.--------------------------------------------------------------------------------------------------6 – TRABALHOS NO EXTERIOR:--------------------------------------------------------a) Aplicação de herbicida nas salinas e zona envolvente.------------------------------------b) Aplicação de herbicida no recinto da escola de Fonte da Bica, limpeza do
espaço envolvente e jardinagem-------------------------------------------------------------------
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-----c) Arranjo dos espaços ajardinados em Fonte da Bica.---------------------------------------d) Colocação de vedação no jardim existente na Praceta S. João Batista.-----------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------------a) ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA – ANTÓNIO JOSÉ DO COUTO
CHORA – CONDOMÍNIO VILLAS OITO------------------------------------------------------Solicita sugestão para atribuição de nome à rua que dá acesso ao Condomínio
Villas Oito.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aguardar informação escrita da proposta do nome
que se pretende dar.--------------------------------------------------------------------------------------2 – Limpeza das margens do rio “Maior” e terrenos adjacentes na antiga Central
Eléctrica – Informação.---------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------3 – Plano e Orçamento 2006 – Transferências de verba para Juntas de Freguesia –
Informação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Suigranja, S.A. – Atribuição de taça para a prova de atletismo de Vale de
Óbidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Audiflores Artesanto, Lda, solicitam cedência de uma sala, para realização de
curso de confecção de flores e arranjos florais em: sabonete – cetim – estanho –
opalina – frutos.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que não existe no momento sala disponível
para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------3 – Caves D. Teodósio, S.A., solicitam preenchimento de inquérito à satisfação
dos clientes.-------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade preencher o referido inquérito.-------------------------------4 – Escola Superior de Gestão de Santarém, solicita divulgação da ESGS.---------------Para conhecimento e divulgação-----------------------------------------------------------------5 – PIP RIO, convite para o IV encontro de intervenção precoce de Rio Maior.-------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Tiago Dias, Produções Unipessoal, Lda, envio de catalogo alusivo ao Dia
Mundial da Criança 2006 e ao Dia Mundial do Ambiente 2006.---------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------7 – SOINCA, apresentação de equipamento “forma fit”, concebido para todas as
idades.------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Instituto do Desporto de Portugal – Delegação Distrital de Santarém – oferta
de diários da república.----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------9 – Moinho da Música – Animação Infantil e outros.----------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Labeto – Centro de Análises Bioquímicas, S.A. – Oferta de troféu para a
Prova de Atletismo de Vale de Óbidos.--------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------11 – Aplauso – atracções para o dia mundial da criança.-------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------12 – Sports Alvalade – Mega Promoção a preços de fábrica.-------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------13 – Myid – Publicidade, Lda – Dia Mundial do Ambiente.---------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------14 – Junta de Freguesia de Asseiceira – Comemorações do 25 de Abril 2006 – 8.º
Passeio da Liberdade em BTT.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------15 – Saúde e Repouso de Arrouquelas, Lda – Apresentação da Instituição.----------
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-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------16 – Assembleia Municipal de Rio Maior – Convite para sessão solene
comemorativa/evocativa da liberdade e da democracia em Portugal.--------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------17 – Associação Recreativa e Cultural de Boiças – Apresentação de novos
membros.--------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Associação Internacional de Temperança – Expo Saúde – Apresentação de
proposta para realização de projecto e pedido de apoio logístico, divulgação de
comparticipação em orçamento.-----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aceitar a proposta sem contrapartidas financeiras,
mas com todo o apoio logístico necessário e deixar a porta aberta para futuras
iniciativas nos locais da Freguesia.--------------------------------------------------------------------2 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, solicita apoio financeiro
para deslocação da Fanfarra do Corpo de Bombeiros, à Ilha de São Miguel, Açores.-------Deliberado por unanimidade não atribuir o subsídio solicitado, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.---------------------------------------------3 – Sport AndeClube, solicita um subsídio para apoio às actividades do
AndeClube.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir o subsídio solicitado, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.---------------------------------------------4 – Associação Recreativa e Cultural de Boiças, solicita apoio para a realização da
festa anual.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir o subsídio solicitado, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.---------------------------------------------5 – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Pé da Serra, solicitam a
cedência das instalações do Moinho e carrinha, para a realização do passeio a pé na
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Serra dos Candeeiros.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ceder as instalações do moinho e a carrinha.---------------6 – UNICEF, solicita apoio para o fornecimento de água limpa e salubre,
saneamento básico e educação para a higiene.------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar o ofício.------------------------------------------------7 – Cooperação OUT-IN-SIDE vs Rio Maior-------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ouvir o representante da empresa Sérgio
Nascimento que explicou o projecto que pretende ver implementado com rotas
temáticas.--------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Direcção de Estradas de Santarém, informa que vão proceder á construção na
EN 1 de caixas de viragem nos encontros para Santana e Casal da Fisga.---------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA ANTIGA LINHA DE CAMINHO DE FERRO------Foi presente à reunião uma informação do Arquitecto Nuno Rocha, com o
seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício à Direcção Geral do Património, defendendo a necessidade da manutenção
do leito da antiga linha de caminho de ferro, enquanto caminho público, no limite
entre a Freguesia de Rio Maior e a Freguesia de Ribeira de S. João.----------------------------- “A linha de caminho de ferro Rio Maior – Vale de Santarém, inaugurada em
1945, foi desactivada e desmontada na década de 70 do século XX.----------------------------Desde então, tem sido utilizada em diversos troços como caminho público, cuja
manutenção tem sido assegurada pelas Juntas de Freguesia.-------------------------------------Em Fevereiro de 2005, a Junta de Freguesia de Rio Maior foi consultada pelos
proprietários da Quinta da Ferraria, confinante com o leito da antiga via-férrea no
limite das Freguesias de Rio Maior e Ribeira de S. João, no sentido de emitir parecer
quanto à eventual anexação do mesmo tendo em vista a vendo.--------------------------------A Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Rio Maior, pronunciaram-se
negativamente.----------------------------------------------------------------------------------------
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-----Em 2 de Dezembro de 2005, no nº 895 do Jornal “Região de Rio Maior”, foi
noticiado o encerramento do troço confinante com a referida Quinta, pelos novos
proprietários.----------------------------------------------------------------------------------------------A justificação apresentada levanta fundadas dúvidas legais” 1, pelo que solicitámos
através do ofício nº 1601, de 16 de Dezembro de 2005, à REFER, informação sobre a
situação concreta.----------------------------------------------------------------------------------------Em ofício datado de 10 de Fevereiro de 2006 obtivemos resposta da Direcção de
Património Imobiliário da Rede Ferroviária Nacional, que nos informa ter sido da
responsabilidade da Comissão Reguladora do Comércio de Carvões, a construção da
linha férrea de Rio Maior, e que, de acordo com elementos de arquivo, no ano de
1953 era aquela linha propriedade da Direcção Geral de Combustíveis. Desta forma,
confirmou-se não ser o leito da referida linha propriedade da REFER.------------------------Prosseguindo no esforço de obter a informação desejada, solicitou-se então à
Direcção Geral do Património, através do ofício nº330, de 14 de Fevereiro de 2006,
esclarecimento sobre a propriedade do património em causa.-----------------------------------Não obtivemos ainda resposta oficial, mas segundo informação telefónica,
encontra-se em tramitação um processo em nome dos proprietários da Quinta da
Ferraria, com vista à aquisição do espaço - canal da antiga via-férrea, que não teve
ainda despacho.-------------------------------------------------------------------------------------------Com base no que acima se expõe, e tendo por objectivo a prossecução do
interesse público, nomeadamente as legítimas expectativas das populações de
Anteporta e Arneiro, é urgente informar o Sr. Director Geral do Património, da
necessária inalienabilidade desta via fundamental na ligação entre as povoações de
Anteporta e Ribeira de S. João.------------------------------------------------------------------------Tendo presente que a Direcção Geral do Património não necessita de parecer das
autarquias para alienar o património do Estado, é assim da maior importância a
sensibilização daquele Instituto para os graves inconvenientes causados pelo
encerramento de um caminho em utilização há três décadas.------------------------------------Assim, coloca-se à consideração da Junta de Freguesia de Rio Maior, a deliberação

6

no sentido de se proceder à elaboração de ofício, abaixo-assinado pelas populações
prejudicadas, a enviar ao organismo que presentemente detém o poder de decisão
nesta matéria.--------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Excerto do ofício nº330, de 14 de Fevereiro de 2006.--------------------------------------Deliberado por unanimidade aguardar reclamação escrita da população envolvida
e manifestar disponibilidade para ajudar na resolução do assunto.------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------STAPE------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Eleição do Presidente da República 2006 – Gratificação dos Membros das
Mesas--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE---------------------------------------------------------------------1 – CULT- COMUNIDADE URBANA DA LEZIRIA DO TEJO-------------------1 – Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo - Eixo Prioritário 1-----Resposta ao nosso ofício nº

474 de 28 de Março de 2006

de sobre o Programa

Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo - Eixo Prioritário 1---------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO---------------------------------------------------------------------COMISSÃO

DE

COORDENAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO.------------------------------------------------1 – Solicita o envio do Balanço Social da Junta de Freguesia do ano de 2005.------------Deliberado por unanimidade os serviços providenciarem o envio da informação
solicitada.---------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE -------------------------------------------------------------------DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS.-----------------------------------1 – Acompanhamento da evolução das despesas com pessoal das autarquias locais
– preenchimento de inquérito.--------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade os serviços providenciarem o envio da informação
solicitada.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e dez minutos, do dia 25 de Abril, 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 TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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