JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos doze dias do mês de Março 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: Albertino Manuel
Rodrigues Mota Barbosa, Tesoureiro, Engenheiro Luís Filipe Santana Dias e José
Filipe Correia, Vogais.----------------------------------------------------------------------------------FALTAS: Faltou à reunião o Secretário Francisco José Oliveira Colaço,.---------------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.----------------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 27 DE
FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2007.-----------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 27 de Fevereiro a 12 de Março de 2007,
que se encontra em anexo a esta acta.----------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião mensal com as Juntas de Freguesia e Vereadores.-----------------------------2 – Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de Fevereiro de 2007.---------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Limpeza e serviço de jardinagem no Centro de Saúde de Rio Maior.-----------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Golfigel, Lda, com Sede na Rua da Misericórdia, n.º 41, Loja 4, Bombarral,
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solicita que lhe seja concedida licença para colocação de reclamo luminoso, em Rio
Maior, na rua Dr.º Fernando Sequeira Aguiar, 4, Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----2 – Maria Alcina Rei dos Santos, residente na Rua do Picadeiro, Vale Bom, Vila
da Marmeleira, solicita que lhe seja concedida licença para colocação de toldo com
publicidade, Freguesia e Concelho de Rio Maior.--------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente.-----PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Partido Comunista Português – Grupo Parlamentar – Apresentação de um
Projecto de Resolução que visa a suspensão do processo de encerramento de serviços
de urgência em Hospitais e Centros de Saúde.-----------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Instituto do Emprego e Formação Profissional, informa que o trabalhador
subsidiado Francisco Amâncio Gomes inicia o projecto em 29 de Janeiro de 2007 e
termina em 28 de Janeiro de 2008.-------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal – Centro Local de Apoio
ao Imigrante.---------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Márcia Daniela Silva Correia Machado – Participação de acidente de viação,
na estrada Municipal n.º 508, Rua dos Combatentes, no sentido Rio Maior –
Abuxanas.-------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior – Denuncia de situação
de risco, no Largo do Outeiro S/N, junto ao Bar Lambuça, Rio Maior.-----------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Projecto dos Cegos e Deficientes Santarém – Apresentação da Empresa e
Serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Rosa Maria Santos de Sousa Ramos, solicita material heráldico (patche’s e
pin’s).------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar à Senhora um galhardete.----------------------------2 – Associação “Os Pioneiros de Portugal”, solicita apoio para os campos de férias
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade arquivar o referido pedido.-----------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CARRINHA DE NOVE LUGARES----------1 – Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva, solicita transporte
para a actividade que pretendem vir a desenvolver com os alunos da sala de
metodologia Teacch, na sala de estimulação precoce do Centro de Educação Especial
“O Ninho”, semanalmente às segundas-feiras entre as 10h45 e as 11h45.--------------------Deliberado por unanimidade, informar que a Junta de Freguesia disponibiliza o
transporte solicitado, com a condição de que sempre que não for possível a sua
realização, avisará a escola previamente.-------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------1 – Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Administração Interna e o
Ministério das Finanças e da Administração Pública e a ANAFRE.----------------------------Deliberado por unanimidade aceitar as condições propostas no protocolo em
referência.-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE--------------------------------------------------------------------Foi presente à reunião uma informação da Técnica Superior, com o seguinte
teor:--------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTANÁRIO EM FONTE DA BICA--------------------------------------------------Na sequência da deliberação aprovada na última reunião ordinária da Junta de
Freguesia de Rio Maior, sobre a intervenção na Fonte pública, localizada na estrada
Fonte da Bica, Alto da Serra, consultou-se a Repartição de Finanças de Rio Maior,

3

para saber se existia alguma informação, nomeadamente a referência à fonte referida
na epigrafe no ou nos prédios rústicos ali localizados.--------------------------------------------Depois da consulta efectuada e passada a respectiva certidão que não consta na
caderneta predial referente ao prédio em causa qualquer menção a uma fonte. -------------É o que me cumpre informar---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO OITO--------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DO DIA DA PRÓXIMA REUNIÃO-----------------------------------Deliberado por unanimidade alterar a data da próxima reunião ordinária para o
dia 27 de Março de 2007.-------------------------------------------------------------------------------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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