JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos oito dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, 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
e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.----------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com a Empresa InforPreparação, Lda – Proposta de parceria para
formação profissional em espaço da Junta de Freguesia.-----------------------------------------2 – Criação da Comissão Social da Freguesia de Rio Maior – Decreto-lei n.º
115/2006 de 14 de Junho.-----------------------------------------------------------------------------3 – Protocolo de colaboração entre o Instituto do Emprego e Formação
Profissional e a Anafre no âmbito do Apoio aos desempregados beneficiários de
prestações de emprego.---------------------------------------------------------------------------------4 – Gestão do Centro de Estar de Azinheira – Câmara Municipal de Rio Maior.-------5 – Foi enviado um comunicado sobre o Centro de Dia de Azinheira para o
Região de Rio Maior, com o seguinte teor:----------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Rio Maior, reunida a 8 de Janeiro de 2007, decidiu, por
unanimidade, informar toda a população do lugar de Azinheira, Freguesia de Rio
Maior, que a Câmara Municipal de Rio Maior não delegou competências a esta Junta
para continuidade da gestão do Centro de Dia de Azinheira durante o corrente ano,
facto que não nos foi comunicado com a devida antecedência. Estamos bastante
orgulhosos do trabalho realizado no último ano junto dos frequentadores daquele
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equipamento social e lamentamos não poder dar-lhe continuidade.----------------------------6 – Solicitamos às Associação e Comissões da Freguesia Plano de Actividades
para análise de futuros apoios financeiros.----------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Limpeza de bermas e valetas, em Cidral.---------------------------------------------------2 – Reparação de caminho da fonte, em Cidral.-----------------------------------------------3 – Limpeza de berma e valetas no Bairro da Corimba, em Vale de Óbidos.------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------1 – Actualização de tarifas de abastecimento de água, aluguer dos contadores e
saneamento.----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------2 – Reunião dia 9 de Janeiro na Câmara Municipal de Rio Maior, para discussão
da reorganização da rede escolar da Freguesia de Rio Maior.------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Inspecção aos espaços de jogos e recreio no âmbito do D.L. n.º 379/97, de
27 de Dezembro, no dia 10 de Janeiro de 2007.----------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Envio de documentação referente ao referendo nacional do dia 11 de
Fevereiro de 2007.---------------------------------------------------------------------------------------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 emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Anafre – Boletim Informativo.----------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Paulo Manuel Encarnação Sousa, solicita ajuda através de possíveis sugestões
para um terreno sito em Casalinho, junto ao Mercado de Santana, o qual se encontra
há cinco anos na situação de oferta/venda.---------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Carmim – Enoturismo Carmim – Tabela de preços/ condições e imagens.--------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – CESA – Pós-Graduação qualidade de serviços Municipais e Freguesias –
Universidade Independente – Curso financiado – Turma Lisboa.------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – RioCentro – Inspecção extraordinária a veículos de transporte colectivo de
crianças.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO TRIBUNAL JUDICIAL DE
RIO MAIOR--------------------------------------------------------------------------------------------Comunicação de despacho.-----------------------------------------------------------------------O Senhor José Dias Duarte foi condenado a uma pena unitária de cento e
noventa e cinco dias de multa à taxa diária de € 2,00, dentro do prazo de pagamento
voluntário da pena solicitou a substituição da mesma por trabalho a favor da
comunidade.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o trabalho comunitário.---------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------PEDIDO DE SUBSÍDIO----------------------------------------------------------------------Moto Clube de Rio Maior, solicita um apoio de € 500,00, para a realização do 1.º
Enduro de Rio Maior.----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar.----------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e trinta minutos, a Senhora Presidente deu por
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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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