JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte sete dias do mês de Agosto 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 início à reunião eram vinte e uma horas
e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------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 quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois euros e oitenta e sete
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------Recepção dos membros da Associação Cultural do Concelho de Rio Maior –
Coral e Orquestra Típica de Rio Maior, Maestro António Gavino, Senhor Vítor Costa
e Senhor Jorge Santos, para dar conhecimento do encontro de orquestras, que se irá
realizar no próximo dia 6 de Outubro, a fim de comemorar os seus 30 anos de
existência e solicitar apoio financeiro ou logístico para este evento e para as suas
actividades, de acordo com o relatório de actividades que ficaram de nos fazer chegar.
-----ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Itinerário do passeio dos idosos para o ano de 2007 .-----------------------------------2 – Reuniões celebradas em Alto da Serra, Fonte da Bica e Pé da Serra, com a
seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------a) Baldios da Serra dos Candeeiros; -------------------------------------------------------------b) Esclarecimento sobre a constituição da Assembleia de Compartes; ---------------
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-----c) Zonas de Intervenção Florestal .--------------------------------------------------------------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------Serviço de limpeza com o tractor e corta silvas na Estrada Principal – Atalaia,
Casais da Mesquita e Bairradas .----------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------1 – Carta Administrativa Oficial de Portugal – Instituto Geográfico Português.--------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE PARECER---------------------------------------------------------------------1 – Centro Óptico Ribatejo, Lda, solicita que lhe seja concedida licença para
colocação de toldos com publicidade, em Rio Maior, na Rua António Barata, Bloco
A, R/C, Esq.º, Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável à pretensão do requerente. ------2 – Bitzone, Lda, solicita que lhe seja concedida licença para colocação de
anúncios luminosos, em Rio Maior, na Rua Poeta Ruy Belo, Lote 24 A, Freguesia e
Concelho de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável à pretensão do requerente.------3 – José Luís Salgado Antunes Barroso, solicita que lhe seja concedida licença
para plantação de choupos, no prédio rústico sito em Freiria, Rio Maior, artigo
matricial n.º 53 AH.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar o parecer favorável à pretensão do requerente,
dado que esta Junta de Freguesia, não vê qualquer inconveniente na plantação de
choupos, na propriedade denominada “Freiria” .--------------------------------------------------4 – Estribo Bar, de Maria Libania Batista Santana, solicita emissão de parecer para
alteração de horário.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter o parecer anteriormente emitido e deixar ao
critério da Câmara Municipal a alteração ao horário solicitado pelo requerente
conforme estipulado no regulamento vigente.------------------------------------------------------5 – Lambuça Bar, de Valter André Pinto Meneses, solicita emissão de parecer
para alteração de horário.---------------------------------------------------------------------------
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-----Deliberado por unanimidade manter o parecer anteriormente emitido e deixar ao
critério da Câmara Municipal a alteração ao horário solicitado pelo requerente
conforme estipulado no regulamento vigente.------------------------------------------------------6 – Nova Fonte Velha, de Nero Vidal Pinto Ferreira de Sena, solicita emissão de
parecer para alteração de horário.---------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter o parecer anteriormente emitido e deixar ao
critério da Câmara Municipal a alteração ao horário solicitado pelo requerente
conforme estipulado no regulamento vigente. -----------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO-------------------------------------------------------------------------1 – Associação de Pool da Freiria através do Grupo Desportivo Recreativo e
Cultural da Freiria, solicita apoio para aquisição de troféus para o torneio de Pool.---------Deliberado por unanimidade atribuir uma taça desportiva. --------------------------------2 – Agrupamento de Escolas de Azambuja com Jardim de Infância, solicita que
se dê continuidade à corrente de solidariedade, com donativo de € 5,00, para ajudar
um menino que sofreu um acidente que lhe provocou tetraplagia incompleta. --------------Deliberado por unanimidade arquivar .---------------------------------------------------------3 – Rita Abreu, solicita pin’s, porta-chaves ou emblemas para a sua colecção. ---------Deliberado por unanimidade enviar um emblema com o brasão da Junta de
Freguesia .-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------O Colégio Alto Pina deu conhecimento de que a obra da Escola do Alto Pina,
estava terminada pelo que solicita que a Junta de Freguesia proceda à entrega do
requerimento junto da Câmara Municipal de Rio Maior para que a mesma
providencie a vistoria respectiva.---------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento de que já tinha sido pedida a referida
vistoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO.--------------------------------------------------------------VENDA DE EQUIPAMENTO--------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade: ----------------------------------------------------------------
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-----a) Vender o seguinte equipamento, cujas fichas de cadastro, se encontram em
anexo a esta acta: ----------------------------------------------------------------------------------------2 Sofás em napa registados no inventário com os números 39 e 40 pelo valor de
45,00 € (quarenta e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------1 Esquentador registado no inventário com o número 406 pelo valor de 55,00 €
(cinquenta e cinco euros) ------------------------------------------------------------------------------b) Proceder ao respectivo abate. ----------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------Foram apresentadas as propostas nº 4 e nº 5 de alteração ao orçamento da
despesa no valor de 1.850,00 € e 377,00 €, respectivamente, as quais foram aprovadas
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas e dez 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

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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