JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e sete 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: 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.----------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do Senhor Secretário Francisco José Oliveira Colaço à
reunião do dia doze de Março de dois mil e sete-------------------------------------------------Verificada a existência de quórum deu-se inicio 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.----------------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 13 DE
MARÇO A 27 DE MARÇO DE 2007.------------------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 13 de Março a 27 de Março de 2007, que
se encontra em anexo a esta acta.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Oficio enviado aos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a solicitar
informações sobre que documentos de identificação se devem exigir a cidadãos
estrangeiros que se encontram a trabalhar em Portugal, quando solicitam,
nomeadamente atestados de residência.-------------------------------------------------------------2 – Ofícios enviados à Câmara Municipal de Rio Maior a solicitar:--------------------
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-----a) Marcação de reunião para tratar de alguns assuntos da nossa Freguesia,
nomeadamente: Espaços de jogos e recreios, trabalhos de limpeza nas ruas dos
lugares da Freguesia, caminhos rurais e florestais e transportes escolares.---------------------b) Pedido de esclarecimento sobre titularidade de fonte, em Fonte da Bica.------------3 – Reunião com a Comissão Dinamizadora de Santarém da Associação
Portuguesa de Deficientes, sobre:--------------------------------------------------------------------a) A Sede, com o objectivo de oficializar o processo de constituição da
Comissão.-------------------------------------------------------------------------------------------------b) Mobilidade “Barreiras arquitectónicas” reduzidas.----------------------------------------4 – Reunião da Comissão de Trânsito sobre:--------------------------------------------------a) Zona Industrial de Rio Maior, informação sobre a sinalização colocada.-------------b) Sinalização de trânsito colocada no Bairro Fonte Lagoa.--------------------------------c) Obras de requalificação da Avenida Paulo VI----------------------------------------------5 – Reunião do núcleo executivo – CLAS, sobre:--------------------------------------------a) Universidade Sénior----------------------------------------------------------------------------b) Projecto “Banco de Voluntariado”----------------------------------------------------------c) Entidade Mediadora “Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a
Carenciados”---------------------------------------------------------------------------------------------6 – Sessão Pública de esclarecimento do “Plano de Ordenamento do PNSAC”.-------7 – Acompanhamento da Comissão Técnica de Fiscalização dos Espaços de Jogo
e Recreio a cinco dos equipamentos da Freguesia.-------------------------------------------------TRABALHOS A DECORRER NO EXTERIOR---------------------------------------1 – Limpeza de árvores na via pública em Boiças, Anteporta, Mata de Baixo,
Casalinho e Venda da Costa.--------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – CÂMARA MUNICIPAL-------------------------------------------------------------1 – Solicita colaboração na identificação de casos de idosos na Freguesia de Rio
Maior, cuja condição pessoal e/ou familiar possa justificar o apoio de um serviço de
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tele - assistência domiciliária (exs. Situações de isolamento, doença, ausência de
acompanhamento familiar ou institucional).--------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Constituição do Parlamento da Juventude – Biénio 2007/2009 – Indicação de
dois jovens para constituir o Parlamento da Juventude de Rio Maior.-------------------------Deliberado por unanimidade dar poderes à Senhora Presidente da Junta para
decidir sobre o assunto.---------------------------------------------------------------------------------A – PEDIDO DE PARECER-----------------------------------------------------------------1 – Fátima Isabel Santos Unipessoal, Lda, solicita que lhe seja concedida licença
para ocupação de passeio com esplanada, em Rio Maior, no Parque das traseiras
prédio, n.º 26-B, sito na Rua Poeta Ruy Belo, Freguesia e Concelho de Rio Maior.---------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão da requerente.------2 – Maria Emília da Conceição Carvalho Matias, solicita que lhe seja concedida
licença para colocação de três reclamos luminosos, em Rio Maior, no Casal do
Barreiro, Estrada Nacional 114, Freguesia e Concelho de Rio Maior.--------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão da requerente.------3 – Fernando Caetano Colaço, solicita que lhe seja concedida licença para
reflorestação com eucaliptos, no prédio rústico n.º 63, secção O, sito em Foucho,
Alto da Serra, Freguesia e Concelho de Rio Maior.------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto a uma próxima reunião.-----------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Direcção Geral dos Recursos Florestais – Localização dos baldios da
Freguesia de Rio Maior, submetidos a regime florestal - Informação.-------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Instituto da Conservação da Natureza – Documentação para a discussão
pública do plano de ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento e divulgação.----------------------------------------------------------------3 – Ford Lusitana, S.A – Ford Transit 49-45-VS – Analise de informações.---------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Pé da Serra, Plano de
Actividades, para o ano de 2007.----------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Instituto Português da Juventude – Programa de Ocupação de Tempos
Livros 2007 – Curta Duração – Apresentação de Candidaturas.--------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Maria Eugénia Frazão dos Santos, solicita apoio para o livro O Espelho da
Alma – Outros Tempos, Novos Desafios.----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer subsídio, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------2 – Grupo Desportivo e Cultural de Lordêlo, solicita a aquisição de um
calendário, para ajudar a amortizar a divida da construção do pavilhão desportivo.---------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer donativo, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------3 – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Pé da Serra, solicita apoio
para a compra de T-Shirt’s para entregar aos participantes nas diversas actividades
que vão desenvolvendo ao longo do ano.-----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer donativo, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------4 – Clube de Natação de Rio Maior, solicita apoio para a participação na Taça da
Europa de Patinagem de Show e precisão que se realiza nos dias 26, 27 e 28 de Abril
no Pavilhão Rosa Mota – Palácio de Cristal, na Cidade do Porto.------------------------------Deliberado por unanimidade não atribuir qualquer donativo, por falta de
disponibilidade financeira.-----------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------UNIVA- PEDIDO DE RENOVAÇÃO -----------------------------------------------
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-----A Senhora Presidente, informou que o projecto da existência de uma Univa em
Rio Maior, referente ao período de 1 de Maio de 2006 a 30 de Abril de 2007 está a
terminar, pelo que a Junta de Freguesia, deverá pronunciar-se sobre o pedido
renovação por mais um ano, ao Centro de Emprego de Santarém. ----------------------------Deliberado por unanimidade solicitar ao Centro de Emprego de Santarém, a
renovação da candidatura por mais um ano.--------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DA ANAFRE----------------------------------1 – Acção de formação sobre ZIF’S, a realizar no Centro de Estudos de Fátima
no dia 9 de Abril de 2007.------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Administração – Património da Freguesia – Informação.------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando era uma hora, do dia 28 de Março de dois mil e sete, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que 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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