JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e três dias do mês de Outubro 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.---------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e vinte minutos.------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR - A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de sessenta e sete mil novecentos e oito euros e oitenta e quatro cêntimos,
referente a operações orçamentais e três mil quatrocentos e noventa e nove euros e
trinta e cinco cêntimos, referente a operações não orçamentais. -------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------1 – Ofício enviado ao Parque Natural da Serra D’ Aire e Candeeiros, a pedir
informação, de quantos aerogeradores, foram autorizados a instalar no Parque Eólico
da Serra de Aire e Candeeiros na área da Freguesia de Rio Maior.------------------------------2 – Ofício enviado à Câmara Municipal de Rio Maior, a solicitar o reforço de
iluminação pública na Estrada da Caniceira, em frente às estufas “Flor do Rio”, com a
colocação de dois candeeiros e respectivas lâmpadas em dois postes já existentes. ---------3 – Reunião com o Arquitecto Rui Martins sobre a apresentação do projecto da
obra de substituição de portas e janelas da Sede da Junta de Freguesia; acessibilidades
e estacionamento para deficientes, no âmbito do Protocolo de Modernização
Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------
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-----4 – Reunião da Junta de Freguesia com o Clube do mato, sobre o passeio pedonal
da Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------5 – Reunião com o Comandante do Posto da GNR de Rio Maior, sobre violação
de normas relativas à saúde pública e bem-estar dos animais de António Quelhas.---------6 – Reunião das Freguesias com o Vereador Senhor Manuel Brites, sobre as
Tasquinhas/2007, a realizar do dia 23 de Março ao dia 1 de Abril.-----------------------------7 – Tomada de posse –Delegação Distrital da ANAFRE.----------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR: -------------------------------------1 – Limpeza do fontanário da Vivenda---------------------------------------------------------2 – Limpeza e desentupimento de aquedutos e manilhas na Vivenda.--------------------3 – Limpeza de valetas em Cidral, Anteporta e Azinheira.----------------------------------4 – Abertura de valetas com o tractor e abre valas em Cidral e Freiria.-------------------5 – Conservação do caminho do Cabeço Centeio.-------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Proposta de classificação de fábrica de briquetes e plano inclinado de acesso
às galerias da mina de lignite do Espadanal, enquanto património de interesse
municipal – Em análise.--------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Actualização de dados “Associativismo Juvenil”.----------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – XI Encontro de Idosos do Concelho de Rio Maior – Almoço convívio.------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------4 – Pagamento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.-----------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5-Programa de Apoio ao Investimento em Equipamentos Sociais (Paies)---------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------B – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Aldeia Fiscal – Organização de Empresas, Contabilidade e Serviços, Lda.,
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solicita que lhe seja concedida a licença para colocação de reclamos luminosos, na
Rua Professor Manuel José Ferreira, n.º 44, R/C, Drt.º – Rio Maior.--------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.
-----2 – “Club 31” de Papileva, Lda, Rua Serpa Pinto, Travessa do Palhinhas, n.º 5 –
Rio Maior, solicita que lhe seja emitido parecer sobre alteração de horário.------------------Deliberado por unanimidade emitir o parecer desfavorável à autorização para
alteração do horário, tal como já foi decidido relativamente a outros estabelecimentos
similares.--------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Montepio Geral – Associação Mutualista, solicita que lhe seja concedida a
licença para substituição de reclamos luminosos, na Avenida Paulo VI, 27 - A – Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.
-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Actor Studio – Academia das Artes – Teatro “A Alegre História de Portugal
em 90 Minutos”.-----------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Carta enviada pelo Senhor Edgar Carriço, com cópia do projecto de resolução
aprovado no 16.º Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios
Portugueses.----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Ribeira de Cima – Convite
para assistir ao II Festival de Danças de Salão, dia 21 de Outubro de 2006.------------------4 – Águas do Oeste – Relatório e Contas 2005.-----------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – AMI, Assistência Médica Internacional – Catalogo de cartões de boas festas.------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Imagem e Protocolo – Curso Intensivo de “Protocolo Autárquico”.----------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------
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-----7– Tiago Dias – Produções Unipessoal, Lda – Catálogo de Natal 2006.-----------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior, solicita um donativo de € 5,00
(cinco euros) para que a menina Regina Vieira, possa ser submetida a um transplante
de medula.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------2 – Associação Portuguesa de Amigos Raoul Follereau, solicita um donativo para
a causa dos leprosos.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------3 – UNICEF, solicita apoio para ajudar a distribuir sais de reidratação oral.------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------ADESÃO AO CARTÃO GALP FROTA---------------------------------------------------A firma Inácio & Torre, Lda, apresentou proposta para adesão ao cartão Galp
Frota.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade solicitar a apresentação de propostas de outras
empresas.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO
RESOLUTIVO-----------------------------------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade renovar por mais dois anos, o contrato de
trabalho a termo certo resolutivo, nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 9º do
Decreto-Lei nº 23/2004, de 22 de Junho, com o trabalhador:-----------------------------------António Manuel Ferreira Timóteo, com a categoria profissional de motorista, do
grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 142, a partir do dia 1 de Dezembro de
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2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 14 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 2.500,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO OITO -------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS------1 – Foi apresentada a proposta n.º 2 de alteração ao plano plurianual de
investimentos no valor de € 2.500,00, a qual foi aprovada por unanimidade-----------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------CLUBE DE NATAÇÃO DE RIO MAIOR-----------------------------------------------Pretendendo iniciar nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77 de 7 de Novembro a
instrução do processo relativo ao pedido de declaração de utilidade pública, solicita
parecer fundamentado da Junta de Freguesia, no qual se reconheça a qualidade
requerida pelo Clube.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade obter informações junto do Clube de Natação.-----------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CARRINHA-----------------------------------------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, solicita a carrinha
de nove lugares, para transportar quatro crianças autistas, todas as quintas-feiras da
escola para as piscinas.----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE----------------------------------1 – Projecto PP NET – Juntas – POS-C – Programa Operacional Sociedade do
Conhecimento – Criação de Postos Públicos de Acesso à Internet.----------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------2- Pedido de regularização de conta corrente.-------------------------------------------------Os serviços informaram que a quota de 2006, já foi paga.------------------------------
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-----Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO---------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e dez 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

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

6

