JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e sete 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------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 cinquenta mil duzentos e oitenta e dois euros e vinte e nove euros e quarenta e
cinco mil duzentos e setenta e dois euros e onze cêntimos, referente a operações
orçamentais e cinco mil e dez euros e dezoito cêntimos referente a operações não
orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------1 – Reunião com o Dr.º Pedro Carrolo da Empresa Globness sobre o sistema
qualidade ISO 9001 e certificação da Junta de Freguesia de Rio Maior.-----------------------Aprovado por unanimidade efectuar candidatura à medida 1.4 – Formação para o
Desenvolvimento – Eixo Prioritário 1 do PORLVT.---------------------------------------------2 – Por proposta do Senhor Engenheiro Filipe Dias foi decidido por
unanimidade só vir à reunião do executivo a correspondência que careça decisão.----------3 – Por proposta do Senhor Tesoureiro Albertino Mota foi decidido por
unanimidade que todos os pagamentos a fornecedores devam ser relacionados em
listagem anexa à acta.-------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com a APAS – Floresta, sobre Zif restante área florestal da Freguesia
de Rio Maior. Sessão de esclarecimento aos produtores florestais agendada para 13 de
Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Reunião com Globness – Programa Foral.------------------------------------------------3 – Reunião com os Presidentes da Junta do Concelho.-------------------------------------4 – Conselho Geral da Anafre, sobre Nova Lei das Finanças Locais e Orçamento
de Estado para 2007.------------------------------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Reparação do caminho de acesso à Escola do 1.º Ciclo em Pé da Serra.-------------2 – Desentupimento de aquedutos e limpeza de valetas em Casal Calado.---------------3 – Reparação do caminho de acesso ao depósito da água em Anteporta com o
tractor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Limpeza e arranjo de caminho em Vivenda.----------------------------------------------5 – Limpeza de valeta e aquedutos em Vale de Óbidos.-------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Campanha Contra a Violência Doméstica – Novembro de 2006.---------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------2 – Publicação de Alvará de Loteamento, referente a Operação de Loteamento
Maria Rita Martins Ferreira Costa.--------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Cartão RM Jovem.-----------------------------------------------------------------------------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 parecer para que lhe seja concedida
licença para legalização de construção de aviário.----------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade levar o assunto a uma próxima reunião, após
informações obtidas .-----------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – NetMáquinas – Gravação de Carimbos.---------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Comemorações dos 30
anos de Poder Local Democrático – Congresso do Poder Local em Lisboa.-----------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior – Convite 114.º
Aniversário.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Rancho Folclórico de Chãos – Boletim Informativo “O Moinho”, mês de
Novembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Junta de Freguesia de Asseiceira – 9.ª volta à Freguesia de Asseiceira em
Atletismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------6 – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau – Catalogo de Postais de
Boas Festas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------7 – Luís Fiúza Unipessoal, Lda, Oferta de serviços para limpar bermas, desmatar,
limpar terrenos, podar, limpar árvores e jardinagem.----------------------------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------8 – FRA – Animação e Produções Artísticas – Oferta de serviços.------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Mãos Unidas P. Damião – Portugal, solicita um donativo para as crianças que
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são órfãs de pai e mãe, vitimas do vírus HIV/SIDA.---------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------1 – Escola Básica Integrada Marinhas do Sal – Informação de alunos.-------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 18 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 5.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 19 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 200,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 20 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 2.200,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS------1 – Foi apresentada a proposta n.º 3 de alteração ao plano plurianual de
investimentos no valor de € 5.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------EXECUÇÃO

DO

PROJECTO

DE

MODERNIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA – OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E
JANELAS NA SEDE DA FREGUESIA DE RIO MAIOR.-------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento de que após o contacto efectuado com
três empresas para a execução do projecto de substituição das portas e janelas da sede
da Freguesia no âmbito do Protocolo de Modernização Administrativa aprovado no
ano de 2004, não houve qualquer resposta.---------------------------------------------------------Posteriormente os serviços contactaram telefonicamente a empresa ARKIAL que
prontamente respondeu apresentando o seguinte orçamento:-----------------------------------a) N.º 109, no valor de € 4.927,31acrescido de Iva à taxa de 5%, no valor de €
246,37totalizando a importância de € 5.173,68.------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade não adjudicar a empreitada da obra de substituição
de portas e janelas na sede da Freguesia de Rio Maior e instalação à empresa
ARKIAL de acordo com o projecto devidamente aprovado, pelo valor € 4,927.31,
acrescido de IVA à taxa de 5% no valor de € 246,37, totalizando a importância de €
5.173,68 .--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não executar o projecto de arquitectura já existente.-----PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA

DA

COMISSÃO

DE

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
VALE DO TEJO---------------------------------------------------------------------------------------1 – Encerramento do Protocolo de Modernização Administrativa: Data Limite.-------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------Autorização de despesa paga entre o dia 14 de Novembro a 27 de Novembro de
2006 (listagem em anexo à acta).----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e quatro 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
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O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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