JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e quatro dias do mês de Julho 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.----------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:---------------------------------------------------------------Foi justificada a falta à reunião, do dia dez de Julho de dois mil e seis do Senhor
Secretário Francisco José Oliveira Colaço-----------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR-A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------a) Reunião com o Núcleo Executivo do CLAS, sobre a reavaliação das
candidaturas ao Programa Pares----------------------------------------------------------------------b) Passeio de Idosos--------------------------------------------------------------------------------c) Cultura Porta a Porta---------------------------------------------------------------------------d) Reunião com Presidentes da Junta-----------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR:--------------------------------------a) Serviço do tractor com corta Silvas em Abuxanas.----------------------------------------b) Limpeza de ruas e valetas em Abuxanas----------------------------------------------------c) Arranjo e pintura de fontanários em Abuxanas.------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Editais n.º 18 e 19/2006, sobre a nomeação de Vereador a tempo inteiro e
constituição de Gabinete de Apoio Pessoal.----------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Prédio degradado em Anteporta.------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Reunião Ordinária da Câmara---------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Inquérito Administrativo relativo a: Empreitada de reconversão dos jogos de
água do lago da Praça da República.------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Edital n.º 20, sobre os despachos de substituição do Vice Presidente e
delegação e subdelegação de competências.---------------------------------------------------------B – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Maria Helena Rogério Maximiano Silva, solicita parecer para reflorestação
com Eucaliptos, na propriedade denominada “Terra da Horta” – Vales da Senhora da
Luz, Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável à pretensão da requerente.------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de
Cister/Alcobaça, informa a oferta formativa Ano Lectivo 2006/2007.------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------2 – Iberbyte informação edição do Guia da Administração Central do Estado.---------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Caixa Geral de Aposentações, informa as alterações das condições de
aposentação do Senhor António José Marcelino da Silva.----------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Escola Básica Integrada Marinhas do Sal – Envio de carta viagem intercâmbio
Cabo Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – APAS Floresta – Envio de Edital – ZIF dos Concelhos do Cadaval, Rio
Maior e Azambuja.----------------------------------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Miguel Félix Paulo – Apresentação de Projecto – Convite.----------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE----------------------------------Informações-----------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------Luís Anacleto Gonçalves Henriques, morador em Casal da Costa – Freiria,
solicita orientação e apoio para abertura de uma vala na estrada pública com vista à
colocação de um tubo ou manilhas para escoamento das águas pluviais. ----------------------Para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------Instituto do Emprego e Formação Profissional, apresenta o novo portal do
serviço público de emprego na Internet.------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------Solicitadora Rosaria Rebelo – Reclamação Administrativa sobre obras efectuadas
na estrada nacional n.º 1, Casal da Fisga.------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE-------------------------------------Eleição do Presidente da República – 22 de Janeiro de 2005 – Transferência de
Verbas para as Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------Ministério da Administração Interna – Policia de Segurança Pública – Envio de
Notificação para pagamento de coima do veiculo de matricula 49-45-VS.--------------------Deliberado por unanimidade enviar requerimento à Delegação Distrital de Viação
de Leiria a solicitar a anulação do auto de contra-ordenação que foi atribuído a esta
Junta de Freguesia, caso não seja possível identificar o condutor do veiculo.------------
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-----PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação do Senhor Arquitecto Nuno Rocha, com
o seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------------Conclusão do Processo de Estudo e Salvaguarda do Património Mineiro de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da recepção, no passado dia 10 de Julho, de parecer emitido pelo
Instituto Português do Património Arquitectónico, desenvolvem-se presentemente as
medidas necessárias à conclusão da fase de Estudo e Proposta de Salvaguarda do
Património Mineiro de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------O Processo referido, desenvolvido num período que mediou entre Março e
Junho de 2006, surge no âmbito do Inventário do Património Arquitectónico da
Freguesia de Rio Maior, autonomizando-se após contacto com o IPPAR, através do
ofício nº1617 de 19 de Dezembro de 2005, no qual se solicita a deslocação a Rio
Maior da especialista no Estudo da Arquitectura Industrial, Dr.a Deolinda Folgado,
para apreciação do Complexo Mineiro do Espadanal.--------------------------------------------A visita realizada a 4 de Abril de 2006, da qual se redigiu informação para a
reunião do Executivo de 10 de Abril, marcou o início de extensa análise do
património, em colaboração directa entre o técnico desta Freguesia e o IPPAR.
Consistiu o trabalho realizado, na produção de síntese analítica de um vasto volume
de informação dispersa.---------------------------------------------------------------------------------Com base em cuidadosa recolha documental, bibliográfica, cartográfica e
fotográfica das evidências materiais do período mineiro, produziu o técnico da
Freguesia de Rio Maior, um dossier, composto de cinco cadernos temáticos, no qual
sistematizou e aprofundou o conhecimento do valor patrimonial do Complexo
Mineiro do Espadanal, permitindo o seu reconhecimento pela mais qualificada
Instituição Portuguesa na área do Património Arquitectónico.----------------------------------O relatório da Dr.ª Deolinda Folgado - excelente documento - na tradição do
trabalho de referência que vem produzindo para o estudo da Arquitectura Industrial,
estabelece o enquadramento necessário para a sensibilização das entidades locais em
face de um conjunto patrimonial até aqui e salvo raras excepções, negligenciado.-------
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-----A excelente análise do existente, da sua importância patrimonial e consequente
proposta de salvaguarda é garante da impossibilidade de recusa, dentro de um quadro
de integridade intelectual, do valor do Património Mineiro de Rio Maior.--------------------Aguarda-se como documento complementar, o parecer da Ordem dos
Arquitectos, enquadrando a recente inventariação da Fábrica de Briquetes da Mina do
Espadanal no Inquérito à Arquitectura em Portugal no Século XX e que sublinhará o
reconhecimento do valor arquitectónico deste Complexo Industrial, com a subscrição
do órgão tutelar da prática da arquitectura em Portugal.------------------------------------------Conforme definido em colaboração com a Presidência, os dois pareceres, em
anexo à documentação produzida pelo técnico desta Freguesia serão oficiados à
Câmara Municipal de Rio Maior, expondo o trabalho realizado e o seu
reconhecimento pelas mais importantes entidades nacionais na área de estudo do
Património Arquitectónico, e sensibilizando a autarquia para a necessidade de
abertura de Processo de Classificação do Complexo Mineiro do Espadanal enquanto
Património de Interesse Municipal.------------------------------------------------------------------A comunicação com a Câmara Municipal apresentará um entendimento do
Estudo e Salvaguarda do Património e da Identidade Local enquanto processo que
pela sua natureza se subtrai ao campo político, devendo constituir um esforço
conjunto de valorização da comunidade riomaiorense, e para o qual foi já dado o
primeiro passo.-------------------------------------------------------------------------------------------O desenvolvimento consequente do trabalho realizado terá necessariamente
como objectivo a sensibilização da comunidade para o valor de um legado de
gerações de riomaiorenses, surgindo assim com toda a oportunidade a realização de
exposições, conferências e a publicação de monografia síntese da análise documental
realizada.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade remeter à Câmara Municipal ofício com a conclusão
do processo .---------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO----------A Senhora Presidente explicou que de 31 de Julho a 15 de Setembro de 2006,
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período de férias, havendo necessidade de se proceder à alteração do horário de
funcionamento do atendimento ao público, na secretaria da Junta de Freguesia, e
propôs o encerramento das referidas instalações no período das 12.30 horas às 14
horas, retomando o horário normal após este período, procedendo-se à publicitação
da alteração do horário em edital..--------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TREZE-----------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATOS--------------------------------------------------------Foi presente à reunião, os nomes dos dois trabalhadores, cujo contrato está a
chegar ao seu termo, devendo a Junta pronunciar-se sobre a eventual renovação. ----------A partir de 31 de Agosto de 2006.-------------------------------------------------------------Nuno Alexandre Dias Rocha, com a categoria de técnico superior de 2ª classe,
carreira de arquitecto, do grupo de pessoal técnico superior. -----------------------------------Aníbal dos Santos Rodrigues, com a categoria profissional de operário, carreira de
cantoneiro, do grupo pessoal operário simiqualificado .------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, renovar por mais seis meses, o
contrato de trabalho a termo certo do trabalhador Aníbal dos Santos Rodrigues .---------PONTO NÚMERO CATORZE-------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Arco da Memória, solicita
apoio para a Festa do Folclore, a realizar no dia 10 de Setembro de 2006.--------------------Deliberado por unanimidade contactar a Associação para averiguar as principais
necessidades e levar o assunto à próxima reunião .------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e quatro horas, 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
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O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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