JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e dois 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: Albertino Manuel
Rodrigues Mota Barbosa, José Filipe Correia e Eng.º Luís Filipe Santana Dias.--------------FALTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------Faltou à reunião o Secretário, Senhor Francisco José Oliveira Colaço, por motivos
profissionais.----------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas.-----APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR - As actas das duas
reuniões anteriores foram aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento dos assuntos:--------------------------------------1 – Ofício enviado à Câmara Municipal de Rio Maior, sobre repavimentação da
estrada Municipal Senhora da Luz – Casais Filipe – Arco da Memória.------------------------2 – Ofício enviado ao Instituto do Ambiente, sobre acompanhamento público do
projecto “Marinhas Parque Hotel” – Colina do Sal, Lda.-----------------------------------------3- Reunião realizada com a Câmara Municipal de Rio Maior sobre “cultura porta a
porta”.------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Realização da reunião com a Senhora Directora do Parque Natural das Serras
D’ Aire e Candeeiros, Arquitecta Maria João Botelho.--------------------------------------------5- Realização da reunião (consulta prévia), sobre a constituição da zona de
intervenção florestal (ZIF), na área dos municípios de Azambuja, Cadaval e Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Visita do Senhor Bispo da Diocese de Santarém à sede da Freguesia.-----------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR:-----------------------------------
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-----Limpeza de bermas, valetas e caminhos em Cidral;-------------------------------------------Limpeza de valetas e caminhos em Boiças;-----------------------------------------------------Limpeza da zona envolvente ao Centro de Saúde.--------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------------a) Índice de Sabores Unipessoal, Lda, solicita que lhe seja concedida a licença para
a colocação de toldos com publicidade, na Avenida Paulo VI, n.º 36, Loja A – Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável.----------------------------------------2 – Acompanhamento Público do Projecto – “Marinhas Parque Hotel” – Colina
do Sal, Lda – Nota de imprensa.----------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------3 – Maio, mês do Coração – Todos com saúde…Coração saudável –
Actividades.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------4 – Regulamento do “Prémio A. de Almeida Fernandes”, História Medieval
Portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------5 – Reunião do núcleo executivo – Programa Rede Social.----------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Regime Jurídico do transporte colectivo de crianças.------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Oui c’est moi – Agência de publicidade, unipessoal, Lda – Dia Mundial da
Criança/Ambiente.--------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Alcobertas Futebol Clube – Atletismo 3.ª Milha de Alcobertas.-------------------
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-----Para conhecimento e divulgação-----------------------------------------------------------------3 – O Teatro os Bobos e a Corte – Dia Mundial da Criança.-------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Veco Juncal – Parques Infantis – Catalogo.------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Impacto Frontal, Sistemas de Informação – Apresentação da empresa e do
siteMega.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Balões Festa – Promoções Dia Mundial da Criança.-------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Corrente de Solidariedade,
pedido de contribuição para que a pequena Regina Vieira possa ser submetida a um
transplante de medula.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------2 – Comissão de Melhoramentos e Progresso de Quintas, solicita apoio para
pintura exterior da Sede.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aguardar o protocolo de delegação de competências.
-----3 – Associação de Cicloturismo “Os Amigos da Roda”, solicita oferta de uma
taça, para o seu Passeio Cicloturista anual, designado por X Circuito Verde de
Arrouquelas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade oferecer uma taça.----------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------COMISSÃO

DE

COORDENAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO.------------------------------------------------1 – Licenciamento da descarga de águas residuais provenientes de exploração
suinícola sita em Quinta da Senhora da Luz – Rio Maior – Suigranja.---------------------------Para conhecimento.------------------------------------------------------------------------------

3

-----PONTO NÚMERO SEIS-----------------------------------------------------------------------CONSULTA AO MERCADO SOBRE TONER E TAMBORES PARA A
IMPRESSORA OKI C5100---------------------------------------------------------------------------1 – Foi presente à reunião os seguintes orçamentos para aquisição de toner e
tambores para a impressora OKI C5100:-------------------------------------------------------------a) Luís Correia Carvalho, Equipamento de Escritório----------------------------------------Tambor OKI 5100 preto – € 95,15.--------------------------------------------------------------3 Tambores OKI 5100 Cores – € 115,75--------------------------------------------------------Unidade Fusora OKI 5100 – € 152,70-----------------------------------------------------------Unidade Belt LD – € 161,85-----------------------------------------------------------------------As este valores acresce IVA.-----------------------------------------------------------------------b) Tenidil, Lda----------------------------------------------------------------------------------------Toner OKI C5100 preto – € 42,18---------------------------------------------------------------Toner OKI C5100 cores – € 111,90--------------------------------------------------------------Toner OKI C5100 pack 4 – € 377,86------------------------------------------------------------Tinteiro HP 45 – € 21,20---------------------------------------------------------------------------Tinteiro HP 78 – € 23,14---------------------------------------------------------------------------Toner Nashuatec DSC 232 preto – € 46,90-----------------------------------------------------Papel fotocopia A4 Discovery 75 gr (resma) – € 1,95-----------------------------------------Papel fotocopia A4 Navigator 80 gr (resma) – € 2,20-----------------------------------------Toner Nashuatec DSC 232 cores – € 133,50----------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE---------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO NA CONSERVAÇÃO E RESTAURO NO CONJUNTO
AZULEJAR DO FONTANÁRIO, SITO NA RUA JOÃO DE DEUS, RIO
MAIOR----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento de que tinham sido consultadas algumas
empresas especializadas na conservação e restauro de azulejos.------------------------------
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-----Apresentaram o seguinte orçamento:-------------------------------------------------------------Empresa Cerâmica Artística de Carcavelos.----------------------------------------------------- a) Valor dos trabalhos propostos – € 4.955,00, mais IVA-----------------------------------b) Deslocação e montagem de andaime – € 1.050,00, mais IVA----------------------------Dado que a Junta de Freguesia não tem disponibilidade financeira para custear as
despesas com o restauro do fontanário, deliberou por unanimidade, solicitar
patrocínios ao abrigo da Lei do Mecenato a várias empresas de Rio Maior.--------------------PONTO NÚMERO OITO---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS---------------------------------1 – Agrupamento Vertical de Escolas da Benedita – Escola EB 2 Frei António
Brandão – Informa que a aluna Carina de Sousa Rodrigues, residente em Mata de
Baixo, se encontra em situação de abandono escolar, apesar da aluna ser vista, quase
diariamente, no exterior da escola, junto ao Externato Cooperativo da Benedita.------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------2 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, Escola Básica
Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva – Solicita a limpeza exterior do Jardim
de Infância de Boiças e informa sobre o aparecimento de insectos nas salas de aula.--------Deliberado por unanimidade solicitar o apoio da Câmara Municipal.---------------------PONTO NÚMERO NOVE--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE RIO MAIOR----------------------------------------------------------------------------------------1 – Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a Gripe
Aviaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ-----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 6 de alteração ao orçamento da despesa no valor
de € 71,00, a qual foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 7 de alteração ao orçamento da despesa no
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valor de € 1.040,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS
RELEVANTES-----------------------------------------------------------------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 1 de alteração ao Plano Plurianual das Acções
Mais Relevantes no valor de € 48,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------PONTO NÚMERO DOZE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-------1 – Foi apresentada a proposta n.º 1 de alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos no valor de € 71,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------PONTO NÚMERO TREZE-------------------------------------------------------------------PROGRAMAS OCUPACIONAIS- CARENCIADOS--------------------------------------Foi presente uma informação da Técnica Superior, Dr.ª Maria José Moura
Figueiredo, com o seguinte teor:-----------------------------------------------------------------------Programas Ocupacionais – Carenciados---------------------------------------------------------Por contacto efectuado com a Técnica do Centro de Emprego de Santarém na
sede da Junta de Freguesia na passada semana, tomei conhecimento da possibilidade
de se efectuar uma candidatura ao Programa Ocupacional, aprovado pela Portaria nº
192/96 de 30 de Maio, destinado a trabalhadores em situação de comprovada carência
económica.-------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhadores em situação de comprovada carência económica, têm direito a
um subsídio mensal de montante igual ao valor máximo do salário mínimo nacional e
ficam obrigatoriamente enquadrados no regime geral da Segurança Social dos
trabalhadores por conta de outrem--------------------------------------------------------------------Têm ainda direito ao subsídio de refeição e a despesas de transporte em condições
iguais às proporcionadas aos trabalhadores da Entidade e a beneficiarem de um seguro
de acidentes pessoais, cujos valores serão fixados previamente pela Entidade.----------------São da responsabilidade da Entidade as despesas com o subsídio de refeição, o
transporte e o seguro de acidentes pessoais.-----------------------------------------------------
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-----São da responsabilidade do Centro de Emprego o subsídio mensal e a contribuição
da entidade para a Segurança Social--------------------------------------------------------------------Face ao exposto, deve a Junta de Freguesia pronunciar-se sobre a eventual
candidatura, à semelhança da que se fez, destinada a integrar trabalhadores a receber
subsídio de desemprego, cujo procedimento para o exercício de funções já foi iniciado.
------Deliberado por unanimidade efectuar candidatura ao Centro de Emprego para
um trabalhador.------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CATORZE-----------------------------------------------------------------------SELECÇÃO EFECTUADA PELO JÚRI SOBRE A CONTRATAÇÃO A
TERMO CERTO RESOLUTIVO DE UM TRABALHADOR PARA A
CATEGORIA DE MOTORISTA DE LIGEIROS, DO GRUPO DE PESSOAL
AUXILIAR------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a avaliação do candidato do processo de contratação para a
CATEGORIA DE MOTORISTA DE LIGEIROS, DO GRUPO DE PESSOAL
AUXILIAR, em anexo;----------------------------------------------------------------------------------Considerando que se torna necessário proceder à respectiva contratação por se
verificar a situação prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004 de
22/06;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade celebrar o necessário contrato de trabalho a
termo certo resolutivo com o candidato:-------------------------------------------------------------António Manuel Ferreira Timóteo----------------------------------------------------------------Para trabalhar no serviço de condução de veículos da Freguesia de Rio Maior com
início em 1/06/2006 e termo em 30/11/2006, com a possibilidade de se proceder à
renovação, nos termos da Lei.--------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram duas horas do dia vinte e três 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.----------------------------------------------------------------------
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A PRESIDENTE DA JUNTA

O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

8

