JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos oito dias do mês de Maio 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 FALTA:-----------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do Senhor Secretário Francisco José Oliveira Colaço, à
reunião do dia 24 de Abril de 2006.-------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e quinze minutos.----------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA----------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de quarenta e dois mil quinhentos e noventa e dois euros e seis cêntimos, sendo
trinta e três mil oitocentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos referente a
operações orçamentais e oito mil setecentos e quarenta e seis euros e oitenta e seis
cêntimos, referente a operações não orçamentais.--------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR-A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – Organização da reunião a realizar com a Apas para criação de uma Zona de
Intervenção Florestal nos concelhos de Cadaval, Rio Maior e Azambuja.---------------------2 – Organização da viagem a ao Teatro para ver o espectáculo “A Canção de
Lisboa”.----------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Visita Pastoral do Senhor Bispo de Santarém à Paróquia de Rio Maior.--------------4 – Realização da reunião com os encarregados de educação do Jardim de Infância
de Abuxanas.------------------------------------------------------------------------------------------
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-----5 – Realização da reunião no âmbito da Rede Social, onde foi discutida a entidade
mediadora do programa comunitário de ajuda alimentar.-----------------------------------------6 – TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR:----------------------------------a) Limpeza do caminho/percurso entre a Escola do 1ºCiclo e o centro da
localidade de Pé da Serra.-------------------------------------------------------------------------------b) Limpeza da zona envolvente à Escola do 1º Ciclo em Pé da Serra.--------------------c) Limpeza e jardinagem na zona envolvente à Capela de Fonte da Bica.----------------d) Limpeza da zona envolvente ao Coreto de Fonte da Bica.-------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------------a) Farmácia Almeida, Rua Almirante Cândido dos Reis, 19 – Rio Maior, solicita
emissão de parecer para alteração de horário.-------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável.------------------------------------------2 – Reunião sobre Cultura Porta a Porta e Passeio de idosos, no dia 9 de Maio,
pelas 18 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3 – Serviço de Apoio à Família – Jardim de Infância de Rio Maior – Bruno Filipe
e Lucas Alexandre da Cruz Gonçalves – Informação sobre cancelamento de
refeições.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------4 – Biblioteca Municipal Laureano Santos de Rio Maior – Programa de
Actividades Culturais e Lúdicas – mês de Maio-----------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------5 – Convite para a inauguração da Exposição colectiva de cerâmica e Azulejaria,
Pintura, Escultura em ferro e fusão de vidro.-------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Reunião do núcleo executivo – Programa Rede Social.----------------------------------Para conhecimento------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Escola Profissional de Rio Maior – Formação Profissional-----------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------2 – Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2006 – Convite
para encontro Nacional de Combatentes 2006.-----------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3 – Rodrigo Maurício, Acordeonista – Preparação da Época 2006.------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – APAS Floresta – Reunião de Consulta Prévia, sobre zona de intervenção
florestal..---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------5 – Resioeste – Convite III Feira/Mostra da reciclagem.------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------6 – Trisca – Material Didáctico, Lda – Promoção de jogos tradicionais.------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------7 – Associação de Produtores Florestais – Reunião com produtores e ou
proprietários florestais dos Concelhos do Cadaval, Rio Maior e Azambuja, sobre
constituição da ZIF.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Governo Civil de Santarém e Instituto Português da Juventude convidam para
a sessão de apresentação do programa de voluntariado jovem para as florestas –
2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------9 – Manuela Bento Fialho, solicita limpeza de ruas em Freiria.-----------------------------Deliberado por unanimidade enviar a carta da Senhora D. Manuel Bento Fialho
para a Câmara Municipal de Rio Maior.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:----------------------------------------------------------------

3

-----1 – Associação “Os Pioneiros de Portugal”, solicita apoio financeiro, divulgação e
materiais de divulgação e programas, para os Campos de Férias.--------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio em virtude de não
haver disponibilidade de tesouraria.-------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE------------------------------------1 – Tomada de Posse como Membro do Conselho Geral da Anafre, dia 13 de
Maio de 2006----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------2 – 49.ª Reunião do Conselho Geral da Anafre.------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS-----------------------------------------------------------------------COMISSÃO

DE

COORDENAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO.------------------------------------------------1 – Acompanhamento Público do Projecto – “Marinhas Parque Hotel” – Colina
do Sal, Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE---------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SCANER---------------------------------------------------------------------1 – Foi presente à reunião um orçamento da Empresa Informaestro para aquisição
de um scaner no valor de € 127,47, mais IVA.-------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade contactar outras empresas..------------------------------------PONTO NÚMERO OITO---------------------------------------------------------------------PINTURA DO EXTERIOR DA CAPELA DE AZINHEIRA-----------------------1 – A Empresa Tripinturas, Lda, apresentou o seguinte orçamento para pintura do
exterior da Capela de Azinheira:------------------------------------------------------------------------a) Tintas e mão de obra, no valor de € 1.600.00, mais IVA----------------------------------b) Só mão de obra, no valor de € 1.200.00, mais IVA-----------------------------------------Para conhecimento------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO NOVE--------------------------------------------------------------------INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE-----------------------------------------1 – Programa de Ocupação de Tempos Livres 2006 – Apresentação de
candidaturas------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ-----------------------------------------------------------------------FIM DE CONTRATO DE TRABALHO---------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que o trabalhador António Manuel Ferreira
Timóteo, com a categoria profissional de motorista, do grupo de pessoal auxiliar,
carreira e categoria de Motorista, termina o seu contrato no dia 31 de Maio de 2006,
devendo a Junta de Freguesia pronunciar-se sobre o assunto.-----------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------PEDIDO DE PARECER EM NOME DE ANA REBELO FERREIRA
LUIS, SOBRE REMODELAÇÃO DE TERRENOS EM VALE DOS
OURIVES, SANTANA -------------------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação do Técnico, Arquitecto Nuno Rocha, com
o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência do ofício nº04820 da Câmara Municipal de Rio Maior, de 3 de Abril
de 2006, solicitando parecer sobre a Remodelação de Terrenos em Vale dos Ourives,
Santana, proposta pela munícipe Ana Rebelo Ferreira Luís, deslocaram-se ao local a
Sr.a Presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior e o técnico desta freguesia,
Arquitecto Nuno Alexandre Rocha.-------------------------------------------------------------------Após análise das condicionantes previstas no Plano Director Municipal de Rio
Maior, verifica-se estar a parcela onde se propõe a intervenção, incluída na Área de
Floresta de Produção, prevista no artigo 50º, Secção II, Capítulo VIII do Título III,
daquele Plano.---------------------------------------------------------------------------------------------O segundo parágrafo da memória descritiva e justificativa do projecto de
intervenção, assinada pelo Engenheiro Manuel Paciência Ribeiro e datada de Fevereiro
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de 2006, reconhece a condicionante acima exposta.------------------------------------------------O artigo 50º do Plano Director Municipal de Rio Maior determina:------------------------1 – A constituição das áreas de floresta de produção assegura a defesa da estrutura
verde dominante, tendendo para a promoção de populações arbóreas, instaladas
segundo técnicas de cultura e de exploração que têm por objectivo a produção.--------------2 – Nestas áreas devem ser estabelecidos programas que motivem a gestão
regional da floresta, articulando as zonas de “povoamentos puros” e “mistos”, tendo
em vista a salvaguarda da protecção do solo e das características da paisagem.----------------3 – Estas áreas ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos:-----------------------------3.1 – Pode ser autorizada a construção isolada de edificações destinadas a
habitação e apoio a explorações agrícolas, agro-pecuárias ou florestais;-------------------------3.3 – O índice máximo de construção é 0,08.---------------------------------------------------Os pontos número um e dois do artigo supracitado definem inequivocamente o
princípio de actuação em terrenos inseridos na Área de Floresta de Produção,
acentuando a necessidade de defesa da estrutura verde dominante e de salvaguarda da
protecção do solo e das características da paisagem.------------------------------------------------Com base no que acima se expõe deve a Junta de Freguesia de Rio Maior emitir
parecer no sentido do cumprimento das disposições do Plano Director Municipal.----------Deliberado por unanimidade concordar e enviar o parecer técnico emitido.-------------PONTO NÚMERO DOZE--------------------------------------------------------------------PASSEIO DE IDOSOS--------------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação da funcionária Ana Alexandra Colaço de
Almeida, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------Durante os meses de Julho e Agosto irão realizar-se os tradicionais passeios de
idosos para todas as pessoas da Freguesia com mais de 65 anos ou
reformadas/pensionistas.--------------------------------------------------------------------------------Todos os anos são realizados entre 15 a 20 passeios, pois a Freguesia é grande e os
passeios abrangem os idosos da cidade e de todas as aldeias da Freguesia.---------------------A Câmara Municipal cede o transporte e o motorista. Toda a organização é da
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responsabilidade da Junta de Freguesia, nomeadamente as inscrições e o
acompanhamento da viagem.---------------------------------------------------------------------------Normalmente, o início da viagem é às 8 horas da manhã, não havendo hora
prevista para a chegada (por vezes existem excepções saindo mais cedo de Rio Maior).-----A Junta de Freguesia costuma pagar o almoço ao motorista e as horas
extraordinárias às funcionárias.-------------------------------------------------------------------------Este ano a Câmara Municipal solicitou ajuda para a elaboração dos itinerários
sugerindo algumas hipóteses para escolha:-----------------------------------------------------------Visita ao Estádio de Alvalade / Estádio da Luz------------------------------------------------Visita a Belém : Mosteiro dos Jerónimos / Torre de Belém e Passeio em comboio
articulado---------------------------------------------------------------------------------------------------Parque das Nações-----------------------------------------------------------------------------------Visita ao Oceanário----------------------------------------------------------------------------------Vista ao Jardim Zoológico--------------------------------------------------------------------------Travessia do Rio Tejo em barco (Terreiro do Paço – Cacilhas) com regresso de
comboio pela ponte 25 de Abril------------------------------------------------------------------------Visita à Assembleia de Republica (mês de Julho)-----------------------------------------------Visita ao Convento de Mafra----------------------------------------------------------------------Visita à Tapada de Mafra ( 10 horas – em comboio articulado para observar os
animais ao ar livre. Acesso a 2 museus e cercados de fauna, com a duração 2, 5 horas)
– 7 € por pessoa-------------------------------------------------------------------------------------------Passeio em Ericeira (beira-mar)-------------------------------------------------------------------Sintra: visita ao Palácio da Vila--------------------------------------------------------------------Visita a Castelo Branco-----------------------------------------------------------------------------Visita a Covilhã---------------------------------------------------------------------------------------Visita ao Museu do Pão, em Seia------------------------------------------------------------------Sesimbra – passeios de barco a ver o fundo do mar – para 50 pessoas – 10 € cada.
Menos de 50 pessoas – 12 € cada----------------------------------------------------------------------Em anos anteriores realizaram-se os seguintes passeios:----------------
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-----Rio Maior – Ericeira – Mafra – Praia de Santa Cruz – Peniche – Rio Maior--------------Rio Maior – Serra da Boa Viagem – Praia da Vieira – Figueira da Foz – Nazaré –
Alcobaça – Rio Maior------------------------------------------------------------------------------------Rio Maior – Ponte Vasco da Gama – Palmela – Setúbal – Praia da Figueirinha –
Sesimbra – Cristo Rei – Rio Maior---------------------------------------------------------------------Rio Maior – Coimbra – Figueira da Foz – Rio Maior-----------------------------------------Rio Maior – Mafra – Sintra – Ericeira – Rio Maior--------------------------------------------Rio Maior – Portalegre – Castelo de Vide – Marvão – Rio Maior---------------------------Rio Maior – Aveiro – Vista Alegre – Rio Maior------------------------------------------------Rio Maior – Évora – Monsaraz – Rio Maior----------------------------------------------------Rio Maior – Abrantes – Vila Velha de Ródão – Castelo Branco – Rio Maior-------------Rio Maior – Buçaco – Luso – Caramulo – Rio Maior-----------------------------------------Rio Maior – Seixal – Sesimbra – Setúbal – Rio Maior-----------------------------------------Rio Maior – Monsaraz – Aldeia da Luz – Barragem de Alqueva – Rio Maior------------Rio Maior – Elvas – Badajoz – Rio Maior-------------------------------------------------------Rio Maior – Badoca Park – Rio Maior-----------------------------------------------------------Por vezes quando se vai visitar um museu, um parque ou qualquer outra
instituição, nem todos os idosos vão, porque não querem pagar a entrada do mesmo,
ficando a passear pela localidade que se está a visitar-----------------------------------------------Deste modo a Câmara Municipal solicita que a Junta de Freguesia sugira alguns
itinerários---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade sugerir os itinerários dos últimos anos.----------------------PONTO NÚMERO TREZE------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES A TERMO CERTO------------------MOTORISTA DE LIGEIROS----------------------------------------------------------------Considerando que não existem trabalhadores com as características e o perfil para
desempenho do cargo.-----------------------------------------------------------------------------------Considerando haver necessidade de contratar:-------------------------------------------------1 MOTORISTA DE LIGEIROS, DA CARREIRA E GRUPO DE PESSOAL
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AUXILIAR------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, nos termos do Decreto-Lei 427/89 de 7-12, com
a redacção que lhe foi dada pelo Decreto - Lei 218/98 de 17-07, do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto e da Lei nº 23/2004 de 22
de Junho, que aprovou o contrato individual de Trabalho da Administração Pública.-------A autorizar os procedimentos para a contratação do seguinte trabalhador: --------------Um – Motorista da carreira e grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 142, de €
457,13, para exercer funções pelo período de seis meses, com possibilidade de
renovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e trinta minutos do dia nove de Maio 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.-------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA JUNTA

O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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