JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos treze dias do mês de Novembro 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 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 de hoje que
são de sessenta e três mil setecentos e oitenta e seis euros e trinta e seis cêntimos,
referente a operações orçamentais e dois mil oitocentos e doze euros e oitenta e
quatro cêntimos referente a operações não orçamentais.-----------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com as Águas do Oeste, sobre o impacto das obras a decorrer na
Freguesia, no que respeita ao troço do abastecimento de água.---------------------------------2 – Reunião com o Delegado de Saúde, sobre o plano contingente para gripe das
aves – Gripe aviaria. ------------------------------------------------------------------------------------3 - Colaboração no passeio pedestre da Freguesia de Rio Maior organizado pelo
Clube do Mato.-------------------------------------------------------------------------------------------4 – Reunião com as Associações e colectividades sobre:------------------------------------a) Feira das Tasquinhas/2007.--------------------------------------------------------------------b) Prova de atletismo.------------------------------------------------------------------------------c) Gripe aviaria .--------------------------------------------------------------------------------
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-----d) Pedido de relatório de actividades para 2007.----------------------------------------------5 – Moinho de Vento em Alto da Serra, abertura aos Domingos da parte da tarde
em período experimental.------------------------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 - Limpeza de bermas e valetas em Cidral.----------------------------------------------------2 – Limpeza da zona envolvente à escola do Cidral .-----------------------------------------3 – Limpeza da estrada principal e caminho de acesso à escola em Pé da Serra .-------4 – Colocação/Substituição de manilhas na Rua da Bica e Rua das Sesmarias em
Vale de Óbidos, limpeza de valetas com a retro escavadora .------------------------------------5 – Limpeza de aqueduto e desentupimento de manilhas em Vale Caldeira .------------6 – Limpeza de valetas em Bairradas.-----------------------------------------------------------7 – Limpeza de valetas em Azinheira .----------------------------------------------------------8 – Limpeza e abertura de valetas e aquedutos em Abuxanas.------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Actividades da Biblioteca Municipal – Ciclos de cinema e actividades culturais
para o mês de Novembro.-----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------2 – Programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos alunos
do 1º ciclo e ensino básico.----------------------------------------------------------------------------a) A partir de 29 de Setembro todos os alunos das Escolas do 1º ciclo do ensino
básico do concelho beneficiam da acção social escolar-------------------------------------------b) O primeiro pagamento das refeições efectuadas no âmbito dos apoios sócioeducativos será realizado na Junta de Freguesia respectiva de 5 a 15 do mês de
Novembro .-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – A 15 – Auto Estrada Caldas da Rainha/Santarém, reparação do
restabelecimento que repõe a ligação entre as povoações de Quintas e Boiças - Plano
de Sinalização .---------------------------------------------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade enviar cópia do plano de sinalização à Associação de
Quintas e Boiças .----------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Associação Nacional de Municípios Portuguesas – Comemorações dos 30
anos de poder local democrático/Exposição interactiva.-----------------------------------------Solicita o envio através da Internet de imagens dos Presidentes de Junta de
Freguesia, que exerceram o seu mandato entre 1976 e 2006 .-----------------------------------Deliberado por unanimidade enviar.------------------------------------------------------------2 – Scalagro – Sociedade Agro Industrial, Lda – Oferece condições especiais de
pagamento de 15 de Outubro a 15 de Dezembro de 2006 na compra de qualquer
modelo de tractores Same.-----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Imagem e Protocolo – Curso intensivo de “Como Falar em Público” e
“Protocolo Autárquico”. ------------------------------------------------------------------------------4 – Casa 99 Hotelaria, Lda – Espaço hoteleiro multiusos de grandes dimensões,
restaurante, salão multiusos com capacidade para 3000 pessoas sentadas, bar
discoteca, espaço desportivo, que permite a organização de diversos eventos.---------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Mitsubishi Motors Portugal – Viatura Mitsubishi disponíveis para aquisição
directa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Juventude Socialista Concelhia de Rio Maior - Realização de uma campanha
de angariação de roupas, calçado e brinquedos intitulada “Pai Natal Solidário”.-------------Solicita autorização para a utilização de um espaço na Sede da Junta de Freguesia,
a fim de que a população que pretenda contribuir o faça o mais próximo possível da
sua residência .------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar, mas sem identificação partidária.-------------
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-----7 – Águas do Oeste – Agradecimento pela presença e colaboração da Senhora
Presidente na sessão de divulgação sobre a actividade da empresa. ----------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------8 – F R A – Animação e Produções Artísticas – “Do Natal aos Reis”/Oferta de
Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------9 – WWW.tagusteste.pt – Promoção de Natal -----------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------10 – AdOnotícias – Boletim Informativo nº 9 ------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------11 – Acústica Média – Rastreio auditivo gratuito à população -----------------------------Convite à Junta de Freguesia, a fim de que a população possa usufruir dos
benefícios deste diagnóstico auditivo gratuito. Solicitam o contacto para agendamento
do rastreio.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que a Freguesia de Rio Maior, não possui
instalações adequadas, mas que se prontifica a contactar a Associação dos Bombeiros
Voluntários de Rio Maior, e marcar o dia 19 de Maio de 2007, assim como convidar a
Cruz Vermelha e Laboratórios para efectuarem outro tipo de rastreios.-----------------------12 – Apavisa Porcelánico, S. L – Salão Imobiliário de Lisboa .-----------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------13 – C P C J – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Convite para uma
reunião da Comissão Alargada , a realizar no próximo dia 29 de Novembro de 2006,
pelas 15.00 horas na Biblioteca Municipal de Rio Maior.-----------------------------------------Para conhecimento .-------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Junta de Freguesia de Várzea – Projecto de solidariedade, que consiste no
envio desta comunicação a dez entidades à escolha, a fim de uma criança de 7 anos
que se encontra com uma doença em fase terminal e que manifesta ter como sonho
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entrar para o Guiness Book.---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------2 – Comissão Organizadora do Dia do Professor – 2007 – Escola EBI Marinhas
do Sal - Solicita a atribuição de um subsídio, com o objectivo de ajudar a minimizar
os custos envolvidos na realização desta iniciativa .-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------3 – Mãos Unidas P. Damião – Portugal – Solicita a atribuição de um subsídio
para ajudar os doentes de sida e as crianças seropositivas, os jovens
toxicodependentes, as mulheres da rua e mães solteiras.-----------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------4 – Sport AndeClube – Solicita um espaço no piso de restauração, na Feira
Gastronómica das “Tasquinhas 2007” --------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o pedido à Câmara Municipal .----------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 - Agrupamento Marinhas do Sal – Jardim de Infância de Azinheira – Pedido de
arranjo de equipamento.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o assunto à Câmara Municipal.----------------------2 – Agrupamento de Marinhas do Sal – Escola Básica do 1º Ciclo de Cidral –
Pedido de transporte para o dia 10 de Novembro.------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 15 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 550,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 16 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 150,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 17 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 150,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO SETE---------------------------------------------------------------------FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E
JARDINS DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DE RIO MAIOR-------------------------Deliberado por unanimidade contactar o Inatel.----------------------------------------------OFERTA DE SERVIÇOS PARA FESTAS NATALÍCIAS ESCOLARES:
-----a) Balões Festa--------------------------------------------------------------------------------------b) Cena Aberta – Companhia Teatral de Santarém.------------------------------------------c) Moinho da Musica, Lda ------------------------------------------------------------------------d) RP – Animação e Espectáculos---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade adquirir 1000 balões, com a inscrição “Junta de
Freguesia de Rio Maior”numa face e o Pai Natal na outra, à empresa Balões Festa e
autorizar a despesa no valor de € 114,95.-----------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------BOLETIM INFORMATIVO-----------------------------------------------------------------Após consulta às empresas:-----------------------------------------------------------------------Riográfica--------------------------------------------------------------------------------------------Printmor----------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Mateus--------------------------------------------------------------------------------------Para impressão do Boletim Informativo da Freguesia com as seguintes
características:--------------------------------------------------------------------------------------------Formato A/4 c/ 16 páginas incluindo capa, Impressão a 4 cores frente e verso c/
verniz de protecção, Papel, Couché mate 150 grs, Acabamento, cosido a 2 pontos de
arame, Tiragem para 3000 a 4000 exemplares.-----------------------------------------------------Em que o trabalho será entregue na gráfica em formato digital com os textos
compostos e fotos digitalizadas, paginação e arranjo gráfico a vosso cargo.------------------Apresentaram propostas as empresas:----------------------------------------------------------Riográfica--------------------------------------------------------------------------------------------Printmor----------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Mateus--------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade de acordo com o preço mais
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baixo adjudicar à empresa Printmor, a impressão do Boletim Informativo, pelo valor
de € 1.388,00, acrescido de IVA e autorizar a respectiva despesa.------------------------------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
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