JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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, Secretário, Albertino Manuel Rodrigues Mota Barbosa, Tesoureiro,
José Filipe Correia e Engenheiro Luís Filipe Santana Dias, Vogais da Junta de
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e duas horas
e quinze minutos-----------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR - A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – Centro de Estar de Azinheira-----------------------------------------------------------------a) Estágio Profissional a decorrer de 5 de Junho a 11 de Agosto---------------------------b) Reunião com utentes do Centro de Estar---------------------------------------------------2 – Reunião com a EDP, Autarquia e Juntas de Freguesia----------------------------------a) Informação sobre obras em curso------------------------------------------------------------b) Apresentação do site EDP---------------------------------------------------------------------3 – UNIVA – Renovação de candidatura-------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR:---------------------------------------1 – Limpeza de ruas e espaços ajardinados em Boiças----------------------------------------2 – Limpeza de ruas, valetas e espaços ajardinados em Azinheira--------------------------3 – Limpeza de ruas, valetas e aquedutos em Vale de Óbidos------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:-----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL---------------------------------------------------------------
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-----1 – Editais de Convocação para o dia da defesa nacional.------------------------------------Para divulgação.-------------------------------------------------------------------------------------2 – Normas para o Concurso de Admissão de Voluntários para prestação de
serviço no regime de contrato na categoria de oficial.---------------------------------------------Para divulgação.-------------------------------------------------------------------------------------3 – Reunião com a EDP, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia.-----------------------Convite.-----------------------------------------------------------------------------------------------4 – Definição da actividade da freguesia de Rio Maior, no âmbito do projecto
“Cultura Porta a Porta”.--------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------5 – Folhetos Informativos: Programa de actividades culturais e lúdicas da
Biblioteca Municipal Laureano Santos.---------------------------------------------------------------Para divulgação.-------------------------------------------------------------------------------------6 – Dia Olímpico - Cerimónia Oficial dia 24 de Junho de 2006.---------------------------Convite.-----------------------------------------------------------------------------------------------7 – Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Maior dia 22 de Junho de
2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------8 - Gripe Aviária - Afixação de edital .----------------------------------------------------------Para divulgação.-------------------------------------------------------------------------------------9 - Estágios Profissionais- CCDR de Lisboa e Vale do Tejo.-------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Voluntariado para as Florestas- Maior Floresta------------------------------------------Para divulgação.-------------------------------------------------------------------------------------11 – Conselho Municipal do Desporto - Eleição dos membros das Juntas de
Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------12 – Iluminação Pública na Rua rei Conquistador, Casal do Brejo/Arco da
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Memória.---------------------------------------------------------------------------------------------------Encaminhamento do assunto.--------------------------------------------------------------------13 – Praça da Alegria – Avós de Portugal.------------------------------------------------------Selecção de avós da Freguesia de Rio Maior.---------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------B- ASSEMBLEIA MUNICIPAL-------------------------------------------------------------1 – Sessão Ordinária de 28 de Junho de 2006.-------------------------------------------------Convocatória.----------------------------------------------------------------------------------------2 – Afixação de edital.------------------------------------------------------------------------------3 – Envio da acta nº 2------------------------------------------------------------------------------DESMOR-------------------------------------------------------------------------------------------1 – Festival de Encerramento da Escola Municipal de Natação.----------------------------Convite.-----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL----------------------------------------1 – Impacto Frontal – Apresentação Impacto Frontal – Site Mega------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------2 – Corpo Nacional de Escutas – Agradecimento da ajuda disponibilizada na
concretização da Feira Escutista.----------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3 – Instituto do Emprego e Formação Profissional – Transferência Bancária.----------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------4 – Direcção Geral das Autarquias Locais – Programa SP2 – Equipamento
Associativo – Transferência Bancária.----------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------5 – Presidência do Conselho de Ministros – Alto Comissariado para a Imigração e
Minorias Étnicas – Divulgação do Serviço de Tradução Telefónica.----------------------------Para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------
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-----6 – JSB Porcelanas Decorativas, Lda – Lembranças personalizadas em porcelana.-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE-----------------------------------ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS-----------------------------------------------Informação.------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS -------------------------------1 – ESCOLA SECUNDÁRIA DR. AUGUSTO CÉSAR DA SILVA
FERREIRA, RIO MAIOR-----------------------------------------------------------------------------Pedido de estágio Profissional – Curso Tecnológico de Administração--------------------Deliberado por unanimidade autorizar.--------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS----------------------------------------------------------------------PEDIDOS:------------------------------------------------------------------------------------------A – SUBSÍDIO – DONATIVO CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE ------------1- JUNTA DE FREGUESIA DE S. SALVADOR- - ---------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------B – CEDÊNCIA DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO.---------------------1- AUDIFLORES, ARTESANATO, LDA----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar não haver disponibilidade de sala.----------------C – UTILIZAÇÃO DE VIATURA-----------------------------------------------------------1- ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE RIO MAIOR---------Deliberado por unanimidade responder à Associação dos Bombeiros Voluntários
de Rio Maior, que a protecção civil é da competência do município, onde existem
várias viaturas com características idênticas às do referido pedido, devendo o mesmo
ser canalizado para o município de Rio Maior.------------------------------------------------------Que a decisão tomada pela Junta de Freguesia, é fundamentada nas dificuldades
económico-financeiras, que a mesma atravessa. Contudo estará sempre disponível,
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para em situação extrema, efectuar a cedência da viatura solicitada, desde que
acompanhada pelo respectivo motorista.------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que a Junta tinha sido contactada através da
Univa, pelo Centro de Formação Agrícola de Almeirim, para a possibilidade da
realização de acções de formação nas suas instalações, com vista à obtenção do 4º, 6º
e 9º anos do Ensino Básico.----------------------------------------------------------------------------Seguidamente apresentou o protocolo par que o executivo se pronuncie, que a
seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------Entre a Junta de Freguesia de Rio Maior, representado pela sua Presidente Dr.ª
Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais e o Centro de Formação Agrícola
de Almeirim, representado pela sua Directora, Clara Maria Coelho Guerreiro Cabaço,
firma-se o presente protocolo.-------------------------------------------------------------------------I – OBJECTIVOS----------------------------------------------------------------------------------É finalidade deste protocolo dar oportunidade aos cidadãos maiores de 18 anos
do Município de Rio Maior de verem reconhecidas, validadas e certificadas, as
competências e conhecimentos adquiridos no seu percurso de vida.---------------------------II – COOPERAÇÃO------------------------------------------------------------------------------A cooperação entre as partes signatárias autoriza que no Município de Rio Maior,
sejam promovidos e facilitados percursos de educação e formação, para equivalência
ao 4.º, 6.º e 9.º anos do Ensino Básico.---------------------------------------------------------------III - PERÍODO DE VIGÊNCIA---------------------------------------------------------------O presente protocolo estará em vigor durante o ano 2006, podendo ser reavaliado
por acordo entre as partes envolvidas.---------------------------------------------------------------IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES------------------------------------------------------------À Junta de Freguesia de Rio Maior, competirá:------------------------------------------------Recrutar e seleccionar os utentes;----------------------------------------------------------------Disponibilizar instalações e equipamento;--------------------------------------------------
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-----Apoio logístico necessário para a realização do atendimento/ formação;-----------------Ao Centro de Formação Agrícola de Almeirim competirá:----------------------------------Fazer deslocar os técnicos necessários;----------------------------------------------------------Tomar à sua responsabilidade os custos inerentes ao atendimento dos utentes e à
Formação.-------------------------------------------------------------------------------------------------V – DISPOSIÇÕES FINAIS---------------------------------------------------------------------A cooperação firmada no presente protocolo poderá ser extensiva a outras áreas,
em condições a acordar pelas partes signatárias, as quais procederão à sua posterior
avaliação.---------------------------------------------------------------------------------------------------Os casos omissos neste protocolo e as eventuais dúvidas serão resolvidas ou
esclarecidas por consenso entre as partes signatárias.----------------------------------------------O presente protocolo será devidamente assinado pelos representantes das
entidades formadoras subscritoras.-------------------------------------------------------------------Almeirim, 26 de Junho de 2006-------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta de Freguesia--------------------------------------------------------------A Directora do C. F.A. de Almeirim-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO---------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO---------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da publicação no passado dia 20 de Junho de 2006 do
Decreto - Regulamentar nº 6/2006 de 20 de Junho, que aplicou os diplomas (Lei
nº10/2004, de 22 de Março e Decreto - Regulamentar nº 19-A/2004, de 14 de Maio Avaliação do Desempenho) aos funcionários, agentes e demais trabalhadores dos
municípios e freguesias.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-----------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 8 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 500,00, a qual foi aprovada por unanimidade---------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO DEZ-----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS
RELEVANTES-------------------------------------------------------------------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 3 de alteração ao Plano Plurianual das Acções
Mais Relevantes no valor de € 500,00, a qual foi aprovada por unanimidade------------------PONTO NÚMERO ONZE--------------------------------------------------------------------LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – NOVO REGIME JURÍDICO.-------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOZE--------------------------------------------------------------------SELECÇÃO EFECTUADA PELO JÚRI SOBRE A CONTRATAÇÃO A
TERMO CERTO RESOLUTIVO DE UM TRABALHADOR PARA A
CATEGORIA DE TRACTORISTA, DO GRUPO DE PESSOAL AUXILIAR-----------Considerando a avaliação do candidato do processo de contratação para a
CATEGORIA DE TRACTORISTA, 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:-------------------------------------------------------------Joaquim Ferreira Lima -----------------------------------------------------------------------------Para trabalhar no serviço de condução de veículos da Freguesia de Rio Maior com
início em 3/07/2006 e termo em 2/12/2006, com a possibilidade de se proceder à
renovação, nos termos da Lei.--------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TREZE-------------------------------------------------------------------CARTA DE ANA MARTA FILIPE LOURENÇO – RESIDENTE EM ALTO
DA SERRA, a solicitar a limpeza da vegetação e reparação de estrada, junto à sua
residência.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado tratar do assunto após deslocação ao local.-----------------------------------
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-----PONTO NÚMERO CATORZE--------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE--------------------------------------1 – Recenseamento Eleitoral – Inscrição Oficiosa---------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUINZE----------------------------------------------------------------ADESÃO DA FREGUESIA DE RIO MAIOR À REDE PORTUGUESA DE
MOINHOS E INSCRIÇÃO NA SECÇÃO PORTUGUESA DA SOCIEDADE
INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA.-------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação do técnico Superior Arquitecto Nuno
Rocha com o seguinte teor:-----------------------------------------------------------------------------A aquisição no ano 2000 e posterior reconstrução do Moinho da Freguesia de Rio
Maior pelo anterior executivo enquadrou-se num objectivo de intervenção efectiva na
preservação de um património que pela perda de fundamento económico para a
manutenção da sua actividade, se encontra em gradual rarefacção.------------------------------Potenciando a capacidade financeira gerada pela instalação de aero - geradores nos
terrenos baldios da Serra dos Candeeiros, por empresa privada, houve o entendimento
de aplicar parte desses proventos em benefício da área intervencionada delineando
uma acção de forte simbolismo na valorização da identidade do lugar, com a fixação e
mostra didáctica da origem de uma vocação eólica.-------------------------------------------------O estabelecimento, em 2003, de colaboração com o Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros para a elaboração de projecto de arquitectura, que ficou a cargo da
arquitecta Nídia Marques, bem como a adjudicação a artesão experiente da construção
do engenho de madeira, prefigurou uma actuação com elevados padrões de qualidade
que, no entanto, não foram atingidos, por inexistência de consultoria especializada na
área da Molinologia.--------------------------------------------------------------------------------------A prossecução de uma política efectiva de salvaguarda e valorização do património
cultural coloca ao actual executivo o desafio da dinamização do equipamento
recuperado e do seu eventual melhoramento.--------------------------------------------------------Neste sentido, sob proposta do técnico desta Freguesia, explanando o trabalho da
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Sociedade Internacional de Molinologia (TIMS) e particularmente a acção da sua
representação portuguesa, entendeu a Sra. Presidente que deveria proceder-se a um
contacto com aquela organização.---------------------------------------------------------------------É de destacar a receptividade do Conselho Executivo da TIMS, através do Dr.
Jorge Augusto Miranda, disponibilizando a colaboração e convidando a Junta de
Freguesia de Rio Maior a integrar a Rede Portuguesa de Moinhos.------------------------------Sendo presente o e-mail do representante da TIMS à reunião do Executivo do
passado dia 12 de Junho, foi deliberada a inscrição naquela organização.-----------------------Em ofício de 21 do corrente, deu-se seguimento à deliberação, solicitando ao Dr.
Jorge Augusto Miranda a marcação de reunião para que se oficialize a adesão desta
Instituição Autárquica à Rede Portuguesa de Moinhos e se estabeleçam os parâmetros
da futura colaboração, aproveitando a oportunidade para apresentar o convite à visita
do “Moinho da Freguesia de Rio Maior”. -----------------------------------------------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZASSEIS------------------------------------------------------------PROJECTO DE REMODELAÇÃO PARCIAL DA SEDE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE RIO MAIOR.----------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação do arquitecto, relativo ao projecto de
remodelação parcial da sede da Junta de Freguesia do seguinte teor:----------------------------Na sequência de Informação apresentada à Reunião do Executivo desta Freguesia,
de 14 de Novembro de 2005, permanece a necessidade de deliberação relativa à
execução do Projecto de Remodelação dos Vãos de Fachada e Criação de Solução de
Acessibilidade, aprovado pelo anterior executivo, sem no entanto haver sido sujeito a
Licenciamento Administrativo pela Câmara Municipal, por se encontrar pendente de
resposta a ofício enviado no dia 19.04.05, solicitando à mesma Câmara intervenção na
eliminação de barreiras arquitectónicas na entrada da sede da Junta de Freguesia.------------Renovado o pedido em 01.06.05, e após vários contactos ainda durante o anterior
mandato, bem como durante o corrente, permaneceu reiteradamente sem resposta.--------A uma distância de 6 meses do termo do prazo para execução do Protocolo de
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Modernização Administrativa é necessária deliberação quanto à prossecução dos
trabalhos, tendo em conta o orçamento para o Projecto elaborado, comparticipado em
50%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor orçamentado para a substituição de alumínios: 10.766€37 + IVA, (única
resposta ao pedido de propostas efectuado em 07.09.05), enviado pela empresa
CaixiRei.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Valor orçamentado para o revestimento a pedra da fachada: 550€ + IVA, enviado
pela empresa Amimármores. (Preço por m2 de revestimento em pedra Moca Creme 27,5€ m2 + IVA. Área total – (20 m2))----------------------------------------------------------------O valor global da candidatura à Modernização Administrativa foi de 73.200.00€,
comparticipada em 50%, num valor total de 36.600.00€. À data de 31.10.2005 a
despesa realizada perfazia o valor de 21.781,29€, estando ainda disponível até 31.12.06
o valor de 51.418,71€.------------------------------------------------------------------------------------Assim, tendo em conta a inexistência de propostas orçamentais comparativas e a
necessidade de actualização dos valores, solicita-se deliberação no sentido da obtenção
de novas propostas, para uma correcta análise do encargo orçamental final e
subsequente decisão quanto à oportunidade da aplicação do projecto realizado.-------------É o que me cumpre informar.---------------------------------------------------------------------O Arquitecto.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar o assunto a uma próxima reunião.---------------------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
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O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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