JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos onze dias do mês de Junho 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
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 28 DE
MAIO A 11 DE JUNHO DE 2007.----------------------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 28 de Maio a 11 de Junho de 2007, que se
encontra em anexo a esta acta.------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com a Estradas de Portugal, moradores e proprietários do Casal da
Fisga e Câmara Municipal, deslocação ao local das bolsas de viragem em Casal da
Fisga e Casalinho para analise das alternativas e possíveis correcções dos acessos às
propriedades e residenciais ali localizadas.----------------------------------------------------------2 – Reunião do núcleo executivo do Conselho Local de Acção Social (CLAS).---------3 – Plenário da Rede Social – Conselho Local da Acção Social, sobre proposta de
adaptação do regulamento interno do CLAS de Rio Maior; Proposta de adesão de
novas entidades do CLAS de Rio Maior; Eleição do novo executivo do CLAS de Rio
Maior – Biénio 2007/2009; Constituição de grupos de trabalhos temáticos. Tendo
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sido eleito as seguintes entidades: Santa Casa da Misericórdia, Bombeiros Voluntários
de Rio Maior, Centro de Saúde, Segurança Social, Escola Profissional e Junta de
Freguesia de Rio Maior. E sem ser sujeito a eleição Câmara Municipal de Rio Maior.------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Limpeza de bermas e valetas com o tractor corta silvas em Abuxanas, Vale de
Óbidos, Alto da Serra e Fonte da Bica.--------------------------------------------------------------2 – Limpeza das valetas de cimento, em Abuxanas.------------------------------------------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 dar parecer desfavorável a colocação do referido
painel, por entendermos que se localiza numa zona envolvente incluída na
requalificação das entradas da cidade e que a decisão sobre a colocação só deveria
acontecer após as obras concluídas.------------------------------------------------------------------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 dar parecer desfavorável a colocação do referido
painel, por se localizar em espaço ajardinado junto à zona pedonal.---------------------------3 – António João Bernardino Barbosa, solicita que lhe seja concedida licença para
colocação de placa publicitária, em Rio Maior, na Avenida de Portugal, Freguesia e
Concelho de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.---------4 – JanelaFina – Decorações, Lda, solicita que lhe seja concedida licença para
colocação de placa publicitária, em Rio Maior, na Avenida Paulo VI, n.º 31-A,

2

Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.---------5 – Célia Maria Feitor Gaspar, solicita que lhe seja concedida licença para
colocação de placa publicitária, em Rio Maior, na Rua João T. Barbosa, n.º 7-A,
Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável à pretensão do requerente.---------6 – IN BAR, de Ricardo Jorge Fernandes dos Santos, solicita emissão de parecer
para alteração de horário.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade levar este assunto à próxima reunião.-----------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul – Apresentação de contas.-----------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior – Apresentação dos
novos corpos sociais para o triénio 2007/2010.----------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA DE RIO MAIOR /
DIRECÇÂO GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS.------------------------IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS-----------------------------------------Foi presente uma informação dos serviços do seguinte teor:-------------------------------A Tesouraria da Fazenda Pública de Rio Maior, a exemplo de anos anteriores,
contactou a Junta de Freguesia de Rio Maior, para proceder na secretaria da Junta de
Freguesia e apenas no período normal de cobrança, à venda de dísticos do Imposto
Municipal sobre veículos e de declarações modelo 11, para o ano de 2007.------------------A venda de dísticos e de declarações, será efectuada durante o prazo normal de
cobrança do imposto, e a Junta de Freguesia, não terá que despender qualquer valor,
recebendo uma percentagem de 3 % sobre o produto da venda dos dísticos do
Imposto.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia requisitará inicialmente um valor de impressos e dísticos, à
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consignação, que depois de vendidos, serão entregues contra recibo, podendo ser
feitas entregas parciais.----------------------------------------------------------------------------------A Junta deve pronunciar-se sobre a continuação deste serviço.----------------------------Foi presente a minuta do termo de responsabilidade que deverá ser aprovada pela
Junta de Freguesia de Rio Maior e assinada pelo Senhor Presidente e Senhor
Tesoureiro em representação da mesma, após competência delegada para o efeito.---------Deliberado por unanimidade, aceitar a venda referida, e delegar competências no
Senhor Presidente e Tesoureiro para assinarem o referido termo de responsabilidade
em representação da Junta de Freguesia de Rio Maior. ------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------Por proposta do Senhor Tesoureiro foram apresentados os seguintes votos de
louvor:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul pela espectacular colaboração
prestada, bem como ao Senhor Alexandre Fonseca e Luís Susano, na organização do
I Passeio de Carros Antigos – designado Passeio às Terras do Sal Sem Mar.-----------------A todos os funcionários da Junta de Freguesia de Rio Maior pela total
disponibilidade e colaboração prestada na organização da 1.ª Feira do Livro, voto
extensível a todos os elementos da Assembleia Freguesia que se disponibilizaram para
apoiar a organização do evento.-----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar os votos de louvor.----------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e trinta minutos, 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
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O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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