JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos doze dias do mês de Fevereiro 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, Vogal.-----------------------------------------------------------------------------FALTAS: Faltou à reunião o Engenheiro Luís Filipes Santana Dias.---------------------Verificada a existência de quórum deu-se início 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.----------------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 1 DE
JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2007.---------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 1 de Janeiro a 12 de Fevereiro de 2007,
que se encontra em anexo a esta acta.----------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com a Directora do Instituto do Emprego e Formação Profissional
de Santarém, sobre o Protocolo da Anafre com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional, em relação à Univa.---------------------------------------------------------------------2 – Reunião de apresentação do Plano Municipal da defesa da Floresta do
Concelho de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------3 – Conferência de Imprensa sobre “Uma estratégia para o presente e futuro do
Concelho de Rio Maior”.-------------------------------------------------------------------------------4 – Sessão de esclarecimento da Zona de Intervenção Florestal a criar na
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Freguesia de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------5 – Oficio enviado à Direcção Geral dos Recursos Florestais, sobre a localização
dos baldios da Freguesia de Rio Maior, submetidos ao Regime Florestal.---------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Serviço de limpeza de bermas e valetas, em Bairradas, Mata de Baixo, Alto da
Serra, Fonte da Bica, Salinas e Pé da Serra.---------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – 1.º Concurso Internacional de Fotografia “25 de Abril”.-------------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------B – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – João Inácio Plácido, residente em Abuxanas, na Rua do Porto Carro,
Freguesia e Concelho de Rio Maior, solicita que lhe seja concedida licença para
legalização de construção de aviário.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente
desde que cumpra com o estipulado na lei.---------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Instituto da Conservação da Natureza, apresentação do novo director para a
gestão do parque natural das Serras de Aire e Candeeiros, reserva natural do Paul do
Boquilobo, Mata dos Setes Montes e sítios classificados dos açudes e Monte da
Barca.------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – APAS Floresta – Constituição da Zona de Intervenção Florestal do Cadaval,
Rio Maior e Azambuja. – Cópia do Diário da República.----------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Manuela Bento Fialho, Juíza de Direito, moradora no Cabeço Centeio,
Freiria, solicita melhoramento do pavimento, colocando gravilha.-----------------------------Deliberado por unanimidade informar a Senhora que a Junta de Freguesia
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reconhece e lamenta o estado em que se encontram os dois caminhos a que se refere.-----Que de facto a Junta de Freguesia tem recebido delegação de competências para a
conservação de caminhos nos últimos anos, o que ainda não aconteceu este ano de
2007, uma vez que estes caminhos são propriedade do Município.-----------------------------Que a Junta de Freguesia tem todo o gosto em colaborar e satisfazer as
necessidades dos eleitores da Freguesia, no entanto aguarda a todo o momento
informação sobre a eventual delegação de competências para o efeito, conforme o
previsto no artigo 66º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e logo que assim aconteça
providenciará o solicitado.-----------------------------------------------------------------------------Informar também que o pedido efectuado foi encaminhado à Câmara Municipal
de Rio Maior.---------------------------------------------------------------------------------------------4 – Orlandito – Apresentação de serviços.-----------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Clube de Caçadores de Abuxanas, solicita apoio material ou monetário para a
Constituição da Zona de Caça Associativa de Abuxanas.----------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este pedido a uma próxima reunião.-----------------2 – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, solicita apoio
financeiro para o 17.º Encontro Nacional de Deficientes no Pavilhão da Escola EB
2,3 D. Luís de Ataíde – Peniche.----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar o referido pedido.-----------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE----------------------------------Boletim Informativo.-------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL------------------------------------------------------------
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-----Portaria 192/96 (Trabalhadores Subsidiados) notificação de decisão de aprovação
de candidatura.-------------------------------------------------------------------------------------------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 atribuir um subsídio de € 100,00 por sala, e
autorizar a respectiva despesa.-------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE SANTARÉM--------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Estágios---------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aceitar o referido pedido.-------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATOS---------------------------------------------------------TERMO DO CONTRATO – 28/02/2007.------------------------------------------------Foi presente à reunião, o contrato de um trabalhador, que está a chegar ao seu
termo, devendo a Junta pronunciar-se sobre a eventual renovação.----------------------------Aníbal dos Santos Rodrigues com a categoria profissional de operário, carreira de
cantoneiro, do grupo de pessoal operário semiqualificado.--------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, não renovar o referido
contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ESCOLA-----------------------------------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, solicita o
funcionário António Frazão para em colaboração com o professor da turma
supervisionar os projectos de jardinagem relativa à turma do curso de educação e
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formação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o funcionário António Frazão.-------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e quinze minutos, 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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