JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos dez dias do mês de Abril 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, Albertino Manuel Rodrigues Mota Barbosa, José Filipe Correia e
Eng.º Luís Filipe Santana Dias.------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do Senhor Eng.º Luís Filipe Santana Dias à reunião do dia
vinte e nove de Março de dois mil e seis.------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio à reunião eram vinte e uma horas
e quinze minutos.----------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA - O Senhor Tesoureiro apresentou o
saldo de disponibilidades do dia vinte e nove de Março de dois mil e seis, no valor
26.061,25 (vinte e seis mil e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos).-------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR - A acta da reunião
anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com o Grupo de Pais da Escola Primária de Fonte da Bica.-----------------2 – Reunião com a população de Alto da Serra, sobre o Edifício Escola do 1.º
Ciclo de Alto da Serra que se encontra fechada e em estado de degradação; solução
para o edifício.--------------------------------------------------------------------------------------------3 – Situação da liquidação da comparticipação à candidatura do Programa de
“Reconstrução de Moinho de Vento”----------------------------------------------------------------4 – TRABALHOS NO EXTERIOR:--------------------------------------------------------a) Limpeza da zona envolvente ao Centro de Saúde (conforme protocolo).-------------b) Limpeza de valetas e áreas ajardinadas em Alto da Serra.-----------------------------
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-----c) Limpeza de jardim, em Alto Pina.-------------------------------------------------------------d)Conclusão da limpeza, em Bairro da Chainça.-----------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL---------------1 – PEDIDO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 15 DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE------------------------------------a) Maria Leonor de Sousa Rosa Plácido, solicita que lhe seja concedida a licença
para a colocação de reclamo luminoso, na Rua dos Combatentes – Abuxanas.---------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.----------b) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, CRL, solicita que lhe seja
concedida a licença para a colocação de reclamos luminosos, na Rua Almirante
Cândido dos Reis – Rio Maior.-------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.----------2 – Informação prévia para a recuperação e ampliação do edifício da antiga Escola
Primária do Alto Pina, em Rio Maior.----------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------3 – Projecto colónia balnear da Nazaré/2006 – Equipas pedagógicas.--------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------4 – Programa Solarh – Apresentação.-----------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------5 – Acta da reunião do dia 11 de Janeiro de 2006 – Publicação das deliberações e
decisões do órgão executivo Municipal.--------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------6 – Comemoração do dia Mundial da Saúde.--------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL-------------------------------------------1 – Grupo de Pais dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo de Fonte da Bica, envio de
processo de encerramento ou suspensão temporária da escola, para a Câmara
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Municipal de Rio Maior, Junta de Freguesia de Rio Maior, Agrupamento Marinhas do
Sal, Direcção Regional de Educação de Santarém e Direcção Regional de Educação de
Lisboa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------2 – Liga dos Combatentes, envio de mensagem alusiva ao almoço convívio, a
realizar no dia 23 de Abril de 2006.-------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------3 – Liga dos Combatentes, convida a Senhora Presidente para o almoço convívio
do 40.º aniversário do núcleo de Rio Maior.--------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------4 – Rede Social – Concelho de Rio Maior – Comemoração do Dia Mundial da
Saúde-------------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------5 – Centro de Saúde de Rio Maior, solicita melhoramento da zona envolvente do
Centro de Saúde.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o referido ofício para a Câmara Municipal de
Rio Maior.-------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Projecto Saber + Fazer Melhor, solicita colaboração e empenho na primeira
fase de sinalização dos indivíduos.--------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------7 – Jorge Gaspar – Aluguer de insufláveis e tendas – Informação.-------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------8 – Arquitecturas – Curso de arboricultura urbana – reagendamento.---------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------9 – Glob@soft – Apresentação de novas soluções. ------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------10 – Águas do Oeste – Subsistema de abastecimento de água II – Lote A e B.----------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------11 – Teatro Politeama – “A Canção de Lisboa”.-------------------------------------------
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-----Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade abrir inscrições e desenvolver a iniciativa.------------------12 – Desmor – Informação por falta de cabimento não é possível apoiar a prova
de atletismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------13 – Assembleia Municipal de Rio Maior, convida para a estafeta pedestre
nacional Foz do Arelho – Ribeira de São João.-----------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------14 – Paulo Costa Comunicações e Audiovisuais, Lda – Proposta de produção de
magazines/reportagens TV.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------15 – Grupo Gal – Revistas.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------16 – Scalagro – alteração de morada.------------------------------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------17 – Biblioteca Municipal Laureano Santos de Rio Maior – Ciclo de Cinema na
Biblioteca Municipal – Mês de Abril.-----------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.-----------------------------------------------------------------18 – Exposalão – Convite para a Expoconstroi 2006.----------------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO---------------------------------------------------------------PEDIDOS DE SUBSÍDIO:--------------------------------------------------------------------1 – Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, solicita apoio para crianças
e jovens com deficiência.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------2 – Junta de Freguesia de Arrouquelas, solicita uma taça ou troféu para a prova de
atletismo, a realizar no dia 30 de Abril.---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir uma taça.-------------------------------------------
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-----3 – Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião, solicita um
subsídio para ajudar doentes de tuberculose, jovens toxicodependentes, mulheres de
rua e mães solteiras.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------PONTO NÚMERO CINCO------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – AGRUPAMENTO VERTICAL MARINHAS DO SAL, solicita:----------------a) Extensão eléctrica e colocação de fio para instalação de computador, na Escola
Primária de Vale de Óbidos.---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o referido ofício à Câmara Municipal de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Apoio de projecto para crianças carenciadas, que inclui uma viagem de avião
até Faro, ida ao Zoo Marine, e a viagem de regresso de comboio.------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio.-------------------------------c) Assinatura da cópia do formulário de candidatura ao projecto n.º
CV/PVI/0227 da responsabilidade do Professor Carlos Ribeiro.-------------------------------Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS-----------------------------------------------------------------------RECENSEAMENTO DE COMPARTES--------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Rio Maior deliberou por unanimidade iniciar os
procedimentos do recenseamento dos compartes da Assembleia respectiva, para gerir
os baldios existentes na Freguesia de Rio Maior.----------------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e quinze minutos, do dia onze de Abril de dois mil e seis,
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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