JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, 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 trinta 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 que
transitaram do ano de 2006 para o ano de 2007 que são de trinta e três mil
quinhentos e cinco euros e catorze cêntimos, sendo vinte e cinco mil duzentos e nove
euros e trinta e um cêntimos, referente a operações orçamentais e oito mil e
duzentos e noventa e cinco euros e oitenta e três cêntimos referente a operações não
orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 28 DE
NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2006.---------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 28 de Novembro a 29 de Dezembro de
2006, que se encontra em anexo a esta acta.--------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Oficio enviado à Câmara Municipal sobre as Associações e Comissões que
irão representar a Freguesia de Rio Maior nas Tasquinhas 2007.----------------------------
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-----2 – Fax enviado à Rádio Maior sobre o exercício de Direito de Resposta à
entrevista concedida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, no
dia 13 de Janeiro de 2007.------------------------------------------------------------------------------3 – Oficio enviado ao Instituto Português do Património Arquitectónico, a
solicitar informações sobre o Património Mineiro e Industrial de Rio Maior.----------------4 – Oficio enviado ao Instituto Português do Património Arquitectónico, sobre a
publicação do parecer sobre a importância patrimonial e salvaguarda do património
mineiro e industrial, em Rio Maior.-------------------------------------------------------------------5 – Reunião com a Senhora Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Rio
Maior, sobre a reorganização da rede escolar da Freguesia de Rio Maior.---------------------6 – Inspecção dos equipamentos infantis desportivos da Freguesia coma a
Comissão Técnica de fiscalização do Concelho de Rio Maior.----------------------------------7 – Sessão de esclarecimento da Zona de Intervenção Florestal a criar na
Freguesia de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Serviço de limpeza de bermas e valetas em Abuxanas, Casais Colaços, Casais
da Atalaia e Casais da Mesquita.-----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Determinação dos locais de funcionamento das Assembleias e Secções de
Voto – Referendo de 11/02/2007.-------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Propaganda Eleitoral do Referendo Nacional--------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Candidatura às Bolsas de Agentes Eleitorais.---------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Indicação dos Membros da Mesa das Assembleias ou Secções de Voto.------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Convite para uma reunião sobre O Plano Municipal de Defesa da Floresta
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(PMDFCI)------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Utilização de Instalações Escolares.--------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------AA – PEDIDO DE PARECER---------------------------------------------------------------1 – Santeiro – Relojoaria e Óptica, Lda, solicita que lhe seja concedida a licença
para colocação de reclamo luminoso, em Rio Maior, na Praça da República, Torre 1,
Freguesia e Concelho de Rio Maior..-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----2 – Maria Gabriela Batista Silva Tinta, solicita que lhe seja concedida a licença
para colocação de anúncios luminosos, em Rio Maior, na Praça da República, Torre
1, Loja R/C, Esq.º, Freguesia e Concelho de Rio Maior..----------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----3 – Vítor dos Ramos Jantarada, solicita que em conformidade com o parecer do
Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico a Junta de Freguesia se
pronuncie sobre o pedido de extinção de serventia pública, em Anteporta.------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior “O Ninho” –
convite para o 27.º Aniversário do C.E.E. “O Ninho”.-------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Comissão Organizadora do Dia do Professor – 2007 – Convite para
participar nas actividades.------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – APAS Floresta – Agradecimento.-----------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – FreDesenvolv – Produção de Software, Lda – Informação.---------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – International Molinology – Revista.----------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Maria Mateus (Advogada) da Fredesenvolv, Produção de Software, Lda,
informa que a empresa Fresoft, Lda cessou relações comerciais com a Fredesenvolv,
Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------7 – Teatro Azul – Companhia Profissional – Espectáculos de Teatro Poético e
“História de Portugal em Uma Hora”/ Promoção Juntas de Freguesia – 2007.-------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------8 – Direcção Geral dos Recursos Florestais – Selecção de 20 novas equipas de
Sapadores Florestais 2006 (2.ª fase).------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------9 – APAS Floresta – Afixação de placas de zona de intervenção florestal.---------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Câmara Municipal de Rio Maior, solicita a oferta de uma taça ou troféu para a
21.ª Estafeta Alcanena – Rio Maior.------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir uma taça.-----------------------------------------------2 – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, solicita colaboração para
a afixação de cartazes, divulgação de folhetos e outra documentação, aquisição e
venta de material, dinamização de peditórios locais, recolha de ofertas e o seu envio
para a sede da APARF.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar o referido pedido.-----------------------------------3 – Comissão de Melhoramentos, Progresso e Recreativo de Abuxanas, solicita
ajuda financeira ou outra nas actividades a desenvolver no ano de 2007.----------------------Deliberado por unanimidade organizar um dossier para posterior análise.---------------4 – Escola EBI Marinhas do Sal – Comissão Organizadora do Dia do Professor –
2007, solicita colaboração com a oferta de uma pequena verba ou donativo.-----------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, dado não haver
disponibilidade financeira de momento para o efeito.-----------------------------------------
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-----5 – Junta de Freguesia de Bombarral, solicita apoio para um menino, com cinco
anos de idade, que sofreu um acidente, ficando com tetraplagia – Corrente de
solidariedade.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar o referido pedido.-----------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA

DO

INSTITUTO

DA

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA-------------------------------------------------------------1 – Cessação de funções no PNSAC, RNPB, Mata Nacional dos Sete Montes e
Açudes da Agolada.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Informação de aerogeradores existentes no Parque Eólico da Serra de Aire e
Candeeiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------UNIVA----------------------------------------------------------------------------------------------Mapa trimestral de Actividade--------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------TRANSFERÊNCIA PARA OS AGRUPAMENTOS DAS ESCOLAS E
JARDINS DE INFÂNCIA, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA PREVISTA
na alínea e) nº 6 do artigo 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro----------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.-----------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------DESPESA ASSUMIDA E NÃO PAGA NO ANO DE 2006--------------------------A Senhora Presidente apresentou a listagem da despesa assumida no ano de 2006
e não paga, no valor de € 2.289,52 (dois mil duzentos e oitenta e nove euros e
cinquenta e dois cêntimos), que transitou para o ano de 2007.----------------------------------Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------PROVA DE ATLETISMO DE VALE DE ÓBIDOS----------------------------------Foi presente à reunião uma informação dos serviços, do seguinte teor.-----------------Considerando que nos anos anteriores, a Junta de Freguesia tem realizado a Légua
de Vale de Óbidos, incluída no Torneio de Atletismo das Freguesias do Concelho de
Rio Maior, no sábado anterior ao domingo de Páscoa .------------------------------------------Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Rio Maior atribui um subsídio à entidade organizadora
das provas no valor de € 375,00.----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Rio Maior assegura a organização técnica das provas, a
elaboração e envio dos resultados das mesmas e a respectiva legalização das provas.-------A prova «Légua de Vale de Óbidos» tem aproximadamente a participação de 110
atletas, de 12 equipas participantes, distribuídos pelas várias categorias: seniores,
juniores, seniores femininos, juniores femininos, veteranos I, veteranos II, veteranos
III, veteranos IV e veteranos femininos.------------------------------------------------------------A prova do 20º Torneio de atletismo divide-se também em diversos escalões:---------Escalão 7 – 9 anos masculinos – 600 metros;---------------------------------------------Escalão 7 – 9 anos femininos – 600 metros;-----------------------------------------------Escalão 10 – 12 anos masculinos – 1200 metros;------------------------------------------Escalão 10 – 12 anos femininos – 1200 metros;-------------------------------------------Escalão 13 – 15 anos masculinos – 2000 metros;-----------------------------------------Escalão 13 – 15 anos femininos – 2000 metros.-------------------------------------------Esta prova tem aproximadamente a participação de 50 atletas, de 6 equipas
participantes----------------------------------------------------------------------------------------------Deverá a Junta de Freguesia pronunciar-se sobre:--------------------------------------------1- A realização da prova.--------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade realizar a prova de acordo com a informação dos
serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------2- A autorização para iniciar os respectivos procedimentos.--------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o início dos procedimentos.------------------
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-----PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO IPPAR-----------------------------------------Informação sobre o Património Mineiro e Industrial de Rio Maior.----------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO ONZE-------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE
SANTARÉM---------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Estágios---------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.----------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas, a Senhora Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente acta, que para os devidos efeitos 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
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