JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
AC TA
-----Aos onze dias do mês de Dezembro 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 e
José Filipe Correia, Vogal.-----------------------------------------------------------------------------FALTAS: Faltou à reunião o Engenheiro Luís Filipe Santana Dias, Vogal.-------------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.----------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com o Agrupamento Marinhas do Sal, análise da proposta da DREL
para suspensão da actividade escolar em quatro escolas da Freguesia (Freiria, Fonte
da Bica, Cidral e Azinheira) no ano lectivo 2007/2008.-------------------------------------------2 – Reunião com os Presidente da Junta do Concelho.--------------------------------------3 – Na sequência da candidatura ao Centro de Emprego de Santarém, aos
programas ocupacionais e verificando-se a necessidade de um colaborador, procedeuse a entrevistas com algumas pessoas que reúnem os requisitos às funções.------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR----- ---------------------------------1 – Limpeza da rua Principal, Vale de Óbidos.------------------------------------------------2 – Limpeza da rua Principal, Casais dos Silvas.----------------------------------------------3 – Limpeza dos espaços ajardinados no âmbito do protocolo – Centro de
Saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Limpeza de valetas e reparação do caminho em Casal da Oliveirinha – Venda
da Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----5 – Limpeza de valeta e reparação de caminho em Fonte da Bica, na rua da
Azinhaga.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Convite – Comemorações dos 30 anos do Poder Local Democrático.---------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Iluminação Pública na Freguesia de Rio Maior – Informação de candeeiros já
colocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------3- PEDIDOS DE PARECER-------------------------------------------------------------------A – Adriano da Silva Rocha, solicita que lhe seja concedida a licença para
colocação de reclamo luminoso, no Largo dos Combatentes, n.º 37 – Rio Maior.-----------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----B – Valter André Pinto Meneses, solicita que lhe seja concedida a licença para
colocação de placa publicitária, na Avenida João Ferreira Calado da Maia – Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.
-----C – Carlos Alberto da Conceição Alves, solicita que lhe seja concedida a licença
para colocação de toldo com publicidade, na Rua D. Afonso Henriques, n.º 40 – Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.
-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Junta de Freguesia de Santo Estêvão – Envio de Boletim Informativo
“Gazeta de Santo Estêvão n.º 34/06.----------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Missão de Caridade Samaritanos – Calendário de Entrega de Donativos para
Acção Social de Natal 2006 – Distrito de Santarém.----------------------------------------------Para conhecimento---------------------------------------------------------------------------------3 – Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra – Carta de
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Apresentação.--------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Garrafeira Machado – Apresentação de serviços.----------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – D.ª Alice Sabino, solicita apoio para o seu neto Cavaleiro João Pedro Sabino.-----Deliberado por unanimidade arquivar a referida carta.---------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE-------------------------------------1 – Recenseamento Eleitoral – Composição das Comissões Recenseadoras.------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Recenseamento Eleitoral – Referendo Nacional – 11 de Fevereiro de 2007.--------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA-----------------------------------------Escola do 1.º Ciclo de Cidral, solicita transporte para o próximo dia 15 de
Dezembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA – PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS – PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS
RELEVANTES – ANO DE 2007-----------------------------------------------------------------Foi presente à reunião a proposta de orçamento para o ano de 2007.--------------------Foi também presente à reunião uma proposta das opções do plano relativa ao
plano plurianual de investimentos e ao plano plurianual das acções mais relevantes
para o ano de 2007, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nº 54-A/99, de 22
de Fevereiro, que aprovou o plano oficial de contabilidade para as Autarquias Locais
– Pocal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, explicou a proveniência da receita e
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que este é um orçamento inicial, cujas verbas poderão eventualmente ser alteradas
posteriormente, mas sobre as quais ainda não há informação concreta.-----------------------Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 34º da lei nº 169/99 de 18 de Setembro,
com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Junta de
Freguesia, deliberou por unanimidade:--------------------------------------------------------------1- Aprovar a proposta referente às opções do plano e orçamento para o ano de
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Submetê-los à aprovação da Assembleia de Freguesia.-----------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 21 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.500,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATOS---------------------------------------------------------Foi presente à reunião, os contratos dos dois trabalhadores, que estão a chegar ao
seu termo, devendo a Junta pronunciar-se sobre a eventual renovação.-----------------------Maria Adilia Genoveva Chanfana com a categoria profissional de auxiliar de
serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar.-------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, levar este assunto à próxima
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Ferreira Lima categoria profissional de tractorista, do grupo de pessoal
auxiliar.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, levar este assunto à próxima
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------CLUBE DE NATAÇÃO – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARECER-----------------------------------------------------------------------------------------------Por se entender relevante para o desenvolvimento do parecer a emitir pela Junta
de Freguesia de Rio Maior, consultou-se o Plano de Actividades e Orçamento do
Ano de 2006 do Clube de Natação de Rio Maior.---------------------------------------------
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-----Considerando que o Clube de Natação de Rio Maior, tem assumido um papel
preponderante na ocupação e promoção do desenvolvimento do desporto nas
modalidades de: Atletismo, Hóquei em Patins, Natação, Patinagem Artística e
Taekwondo;----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a prática desportiva movimenta cerca de 650 atletas
distribuídos pelas vários escalões etários;------------------------------------------------------------Considerando que as equipas do Clube de Natação participam em Campeonatos
Distritais, obtendo primeiros lugares nas diversas competições, em Campeonatos
Nacionais e em provas e Campeonatos Internacionais cujos atletas medalhados são
frequentes.------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade emitir o parecer favorável
quanto à atribuição da declaração de utilidade pública ao Clube de Natação de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------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

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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