JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e seis 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, José Filipe Correia e Engenheiro Luís Filipe Santana Dias
Vogais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se início 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 quarenta mil quinhentos e cinquenta e um euros e quarenta e nove
Cêntimos, trinta e dois mil vinte e oito euros e trinta e oito cêntimos, referente a
operações orçamentais e oito mil e quinhentos e vinte e três euros e onze cêntimos
referente a operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Festa de Natal das crianças da Freguesia.--------------------------------------------------2 – Reunião do CLAS------------------------------------------------------------------------------3 – Debate sob o tema “A saúde não é um negócio” levado a efeito pelo PCP.--------4 – Atribuição dos cabazes de Natal a três famílias carenciadas da Freguesia,
candidatura realizada pela Junta aos Samaritanos.-------------------------------------------------5 – Período de férias dos trabalhadores de exterior de 21/12 a 29/12.-------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Limpeza de bermas e valetas em Casais Filipe.-------------------------------------------2 – Limpeza e arranjos exteriores dos espaços ajardinados do Centro de Saúde.-------3 – Limpeza de bermas e valetas em Casais dos Silvas.----------------------------------
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-----PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Reunião de Núcleo Executivo – Rede Social.---------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Pedido de indicação das passadeiras para peões existentes na Freguesia, não
incluídas na Zona Urbana.-----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Programa de generalização de refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico – Envio de lista de capitações – Ano Lectivo 2006/07.---------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------B – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Carlos Alberto Conceição Alves, morador em Rio Maior, na Rua dos
Bogalhos, solicita que lhe seja concedida a licença para colocação de publicidade em
veículo, matricula 41-13-JF.----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.-----------------------C – ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------------------------------------------1 – Convite para Festa de Natal das crianças – Agradecimento.----------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Imagem e Protocolo – Curso Intensivo de Organização de Eventos.----------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------2 – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo – Envio de cópia de ficha de verificação relativa ao projecto de Requalificação
da sede da Junta de Freguesia e melhoria do atendimento.---------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior – Denuncia de situação
de risco – Ladeira do Rossio n.º 6 – Rio Maior.----------------------------------------------------Para conhecimento-----------------------------------------------------------------------------
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-----4 – Inácio & Torres, Lda – Proposta de adesão ao cartão Galp Frota.--------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto a uma próxima reunião.-----------------5 – Presidência do Conselho de Ministros – Circular – Nova Lei da
Nacionalidade.-------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Grupo RCA Rádios – Proposta para divulgação do União Desportiva de Rio
Maior na festa da Taça de Portugal.------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------2 – UNICEF – Solicita donativo para as crianças.--------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO STAPE-------------------------------------1 – Referendo Nacional de 11 de Fevereiro de 2007 – Apoio logístico e
distribuição de impressos.------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------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, delegar poderes na Senhora
Presidente para decidir conforme delegação de competências para 2007.---------------------Joaquim Ferreira Lima categoria profissional de tractorista, do grupo de pessoal
auxiliar.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, renovar por mais seis meses.--------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA---------------------------
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-----1 – Foi apresentada a proposta n.º 22 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 650,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 23 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 100,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 24 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 13.900,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------4 – Foi apresentada a proposta n.º 25 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------5 – Foi apresentada a proposta n.º 26 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.260,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------6 – Foi apresentada a proposta n.º 27 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 50,00, a qual foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------7 – Foi apresentada a proposta n.º 28 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 50,00, a qual foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------8 – Foi apresentada a proposta n.º 29 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 250,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------PONTO NÚMERO OITO -------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS------1 – Foi apresentada a proposta n.º 4 de alteração ao plano plurianual de
investimentos no valor de € 13.900,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 5 de alteração ao plano plurianual de
investimentos no valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS
RELEVANTES----------------------------------------------------------------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 6 de alteração ao plano plurianual das acções
mais relevantes no valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade----------------2 – Foi apresentada a proposta n.º 7 de alteração ao plano plurianual das acções
mais relevantes no valor de € 10,00, a qual foi aprovada por unanimidade--------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 8 de alteração ao plano plurianual das acções
mais relevantes no valor de € 125,00, a qual foi aprovada por unanimidade-------------
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-----PONTO NÚMERO NOVE-------------------------------------------------------------------Protocolo de colaboração entre o IEFP e a ANAFRE no âmbito do apoio aos
desempregados beneficiários de prestações de desemprego.-------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DEZ---------------------------------------------------------------------Administração do condomínio do prédio da Rua Professor Manuel José Ferreira,
n.º s 68 a 74, em Rio Maior – Convocatória para uma reunião de Assembleia Geral.-------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três 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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