JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e três dias do mês de Abril 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,
Engenheiro Luís Filipe Santana Dias e José Filipe Correia, Vogais.----------------------------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.----------------------------------DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de sessenta e um mil seiscentos e setenta e seis euros e noventa e dois cêntimos.------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 10 DE
ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2007.----------------------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 10 de Abril a 23 de Abril de 2007, que se
encontra em anexo a esta acta.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com Presidente da Cooperativa de Produtores de Sal, Vereador Sr.,
Manuel Brites e Eng. Ricardo, sobre as obras de recuperação dos acessos e zona
envolvente às Marinhas do Sal.------------------------------------------------------------------------2 – Constituição do Parlamento da Juventude, Biénio 2007 – 2009 por indicação
da J.F. Rio Maior – Francisco Daniel Frazão Soares e Nelson José dos Santos
Fernandes.--------------------------------------------------------------------------------------------
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-----3 - “Feira do Livro” contactos efectuados com as principais Editoras a solicitar
condições de participação na realização deste evento a ocorrer em 1, 2 e 3 de Junho.------4 - “Passeio às Terras do Sal sem Mar” reunião com Clube de Automóveis
Antigos da Costa Azul (CAACA), para a realização de um passeio de automóveis
antigos (clássicos) no nosso concelho, que contará com a presença dos associados do
clube e de todos os interessados do nosso concelho que sejam proprietários de
automóveis antigos. Este passeio terá a organização a cargo da CAACA e o apoio
logístico a cargo da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – No âmbito do protocolo com o Centro de Saúde, limpeza, poda de árvores e
arranjo do espaço ajardinado do Centro de Saúde.------------------------------------------------2 – Trabalho de limpeza de bermas e valetas com o tractor e corta silvas na
estrada da Senta, Comeira de Cima e Venda da Costa.--------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – PEDIDO DE PARECER----------------------------------------------------------------1 – 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 dar parecer favorável à pretensão do requerente.---------2 – Programa de Ocupação de Tempos Livres 2007 – Apresentação de
candidaturas.----------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Curso de Formação – Transporte e vigilância de crianças em automóvel.-----------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Prova de Atletismo – Convite – Agradecimento.----------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Todos com Saúde – Actividades de Promoção da Saúde em Rio Maior.------------Para conhecimento e divulgação.------------------------------------------------------------
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-----6 – Conferência “Viver Melhor? Tem que ser possível. Convite.--------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Resioeste – IV Feira e Mostra da Reciclagem – Convite.-------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Águas do Oeste – Remodelação da ETAR de Rio Maior.------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral – Extinção do
STAPE.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------4 – Roberma, Lda – Apresentação de serviços.-----------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 – Associação Grupo Desportivo Recreativo e Cultural da Freiria – Plano de
actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------6 – Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal – Convite para sessão de
esclarecimento e divulgação do microcrédito.------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 2 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 158,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CAMPANHA DA CAL--------------------------------------------------------------------------Em anos anteriores a Junta de Freguesia efectuou uma campanha denominada
«Campanha da Cal».-------------------------------------------------------------------------------------Estas campanhas destinaram-se a todos os residentes da Freguesia de Rio Maior
para que caiem as suas moradias, muros, adegas, barracões e outros.--------------------------A campanha normalmente decorre entre os meses de Abril/Maio e Setembro.----
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-----As pessoas vêm à Junta fazer o pedido, onde indicam a quantidade pretendida e
os locais a caiar, que será deferido ou não, conforme os requisitos.----------------------------Deliberado por unanimidade manter a campanha denominada “Campanha da
Cal”, contudo não publicar anuncio no jornal, efectuar somente aviso informativo e
afixar na Junta e nas Associações e Comissões da Freguesia.------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------FEIRA DO LIVRO-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário propôs a realização de uma feira do livro em Rio Maior, nos
dias 1, 2 e 3 de Junho, próximo.----------------------------------------------------------------------A Senhor Presidente informou já ter contactado previamente as principais
editoras, para se conhecer a sua disponibilidade e as condições de participação.-------------Deliberado por unanimidade:---------------------------------------------------------------------Realizar a Feira do Livro conforme proposta do Senhor Secretário.----------------------Solicitar autorização à Câmara Municipal para utilizar o espaço coberto do jardim
municipal, para tal realização.--------------------------------------------------------------------------Delegar competências na Senhora Presidente para autorizar despesa no âmbito da
realização da Feira do Livro.---------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando era uma hora, do dia vinte e quatro de Abril 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
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O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

5

