JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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.----------------------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 15 DE
MAIO A 28 DE MAIO DE 2007.------------------------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 15 de Maio a 28 de Maio de 2007, que se
encontra em anexo a esta acta.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião da Protecção Civil – Fogos Florestais com as Juntas de Freguesia,
Comandantes dos Bombeiros Municipais, Vereador do pelouro e Engenheiro
Ricardo.----------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Simulacro Municipal – Diagnóstico e identificação do risco em caso de
incêndio com corte geral de electricidade durante 6 horas.---------------------------------------3 – Dia Europeu dos Mineiros – Convite da Sibelco para visita às instalações e
zona de extracção das areias.--------------------------------------------------------------------------4 – Reunião de presidentes de Junta de Freguesia do Concelho com a Comissão
de Protecção de Jovens e Crianças em risco – análise de situações e informações.------
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-----5 – Reunião com a direcção de estradas de Portugal, sobre bolsas de viragem em
Casal da Fisga e Casalinho, reclamação dos moradores e proprietários, média de
circulação rodoviária no referido troço é de 9.831 veículos dia sendo 30% pesados.--------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Passagem do arquivo da Junta de Freguesia da antiga Escola do Alto Pina
para o Armazém.----------------------------------------------------------------------------------------2 – Limpeza da antiga escola do Alto Pina.----------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------A – PEDIDO DE PARECER----------------------------------------------------------------1 – Comum Space, Lda, com sede em Casal da Amieira, Batalha, solicita que lhe
seja concedida licença para colocação de painel publicitário, na Avenida dos
Combatentes (junto ao nó para Caldas da Rainha), Freguesia e Concelho de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.-----------------------2 – Comum Space, Lda, com sede em Casal da Amieira, Batalha, solicita que lhe
seja concedida licença para colocação de painel publicitário, na Avenida de Portugal
(perto da Rotunda Sá Carneiro), Freguesia e Concelho de Rio Maior.-------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.-----------------------3 – Pastelaria & Padaria Jacinto Vieira, Lda, solicita que lhe seja concedida licença
para colocação de toldo com publicidade, em Rio Maior, na Rua Nova do Gato
Preto, n.º 41, Freguesia e Concelho de Rio Maior.------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.---------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Vítor Centúrio Almeida e Ercília Rosa Almeida, apresentam queixa contra
vizinhos do 5.º andar Dr.º, na Avenida Paulo VI, Lote 28, (antigo lote 74).------------------Deliberado por unanimidade enviar uma cópia da carta para o Senhor
Comandante da GNR de Rio Maior e dar conhecimento ao Senhor Vítor Centúrio
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Almeida e Ercília Rosa Almeida.----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO---------------------------------------------------------------------------1 – Associação de Cicloturismo “Os Amigos da Roda”, solicita uma taça ou
troféu para o passeio cicloturista anual, designado por XI Circuito Verde de
Arrouquelas, a realizar no dia 17 de Junho de 2007.-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade oferecer uma taça----------------------------------------------2 – Clube de Caçadores do Concelho de Rio Maior, solicita um donativo
monetário ou troféu publicitário para o convívio de pesca desportiva na Barragem
dos Patudos em Alpiarça, no dia 24 de Junho de 2007.-------------------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir uma taça------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 3 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 100,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATO-----------------------------------------------------------Foi presente à reunião, o contrato de um trabalhador, Joaquim Ferreira Lima com
a categoria profissional de tractorista, do grupo pessoal auxiliar. que está a chegar ao
seu termo, devendo a Junta pronunciar-se sobre a eventual renovação.-----------------------A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade renovar o contrato de trabalho
por mais um ano.----------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram zero horas e trinta minutos, do dia vinte e nove de Maio 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
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O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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