JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos dez dias do mês de Setembro 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: Albertino
Manuel Rodrigues Mota Barbosa, Tesoureiro, Francisco José Oliveira Colaço,
Secretário, 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 24 DE
JUNHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007.------------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 24 de Julho a 10 de Setembro de 2007, que
se encontra em anexo a esta acta.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião com alguns moradores do lugar de Azinheira, na sede da Junta de
Freguesia de Rio Maior, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------a) Baldios do “Olival Grande” em Azinheira; ------------------------------------------------b) Esclarecimento sobre a constituição da Assembleia de compartes; --------------------c) Zonas de intervenção Florestal.---------------------------------------------------------------2 – Programa sénior – Passeio dos idosos – Realizaram-se oito excursões de
idosos na Freguesia de Rio Maior.--------------------------------------------------------------------3 – Reuniões do inicio do Ano Lectivo – Organização dos transportes escolares.------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR------------------------------
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-----1 – Serviço de limpeza com o tractor e corta silvas nos lugares de : Cidral, Casais
do Cidral, Lobo Morto, Vale da Laranja, Pé da Serra e Estrada do Cambalhão – Casal
Calado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------1 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:------------------------1.1 – Envio de cópia do E-mail da DGAL Direcção – Geral das Autarquias
Locais – Divulgação do concurso nacional de boas práticas na administração local .
Podem candidatar-se as autarquias locais, as associações de municípios e de
freguesias, as empresas municipais e as entidades formadoras públicas ou privadas. -------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------1.2 – Constrangimentos colocados pelos eleitos locais que têm a actividade
profissional de professor ------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------1.3 – Edital referente à consulta pública do Procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental do Projecto Pedreira “Vale da Pedreira” -----------------------------------Para conhecimento e divulgação. ---------------------------------------------------------------1.4 – Cópia do oficio remetido à Câmara Municipal pelo Agrupamento Vertical
Fernando Casimiro Pereira da Silva, relativo ao levantamento das necessidades mais
urgentes identificadas pela EB 1º Ciclo de Boiças .------------------------------------------------Deliberado por unanimidade mandar efectuar conforme protocolo de delegação
de competências. ----------------------------------------------------------------------------------------1.5 – Oficio enviado pela Câmara Municipal ao agrupamento da Escola as
Marinhas do Sal e ao agrupamento da Escola Fernando Casimiro Pereira da Silva,
para dar conhecimento da delegação de competências nas Juntas de Freguesia –
Obras de conservação, manutenção e reparação de escolas do ensino básico e préescolar .----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------1.6 – Fotocópia da informação nº 39/Trânsito, prestada pelo sector de Trânsito
sobre o estacionamento reservado a um deficiente – Pedido de alteração de matricula,
constante num sinal de estacionamento autorizado a um veículo destinado ao
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transporte de uma pessoa com deficiência, que se encontra colocado na Rua
Professora Carolina Amália em Rio maior, junto à residência do Sr. António José do
Coito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – OBRAS NA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO ALTO PINA – RIO
MAIOR – Processo nº 96/2007--------------------------------------------------------------------Solicita esclarecimento, o mais breve possível sobre quem é, efectivamente o
promotor/dono da obra em questão:------------------------------------------------------- --------Se a Junta de Freguesia de Rio Maior ou o Colégio Alto Pina, Lda -----------------------A questão é particularmente relevante tendo em conta que:--------------------------------a) A Junta de Freguesia de Rio Maior consta como sujeito subscritor dos
requerimentos apresentados na Câmara Municipal, no âmbito do presente processo;------Existem peças no mesmo, nomeadamente peças escritas e desenhadas, que
referem o “Colégio Alto Pina, Lda.” Como requerente .-----------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento que informou a Câmara Municipal do
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------A Freguesia de Rio Maior é dona da obra referida.-------------------------------------------A Freguesia de Rio Maior celebrou no passado dia 1 de Junho de 2007 um
contrato administrativo de arrendamento da Escola Primária do Alto Pina, de que é
proprietária, com a empresa Colégio Alto Pina Lda, para ali desenvolver actividades
educativas.------------------------------------------------------------------------------------------------Expressamente estipulou que as obras necessárias à recuperação do edifício
(projecto e empreitada) seriam encargos do arrendatário, mas com a condição de
nomeadamente aprovar o projecto, requerer as licenças municipais necessárias e
solicitar a emissão do parecer necessário nos termos da Lei, por forma à referida
empresa poder iniciar a actividade no princípio do mês de Setembro.-------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 - UNICEF – Cartões e presentes – Natal 2007-----------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 - Rede Social – Preenchimento da ficha de identificação dos parceiros da
Comissão Social da Freguesia de Rio Maior para a base de dados. Determina a alínea
a) do artigo 15º do Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de Junho, que integra as
comissões sociais de freguesia o Presidente da Junta de Freguesia.-----------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – DECO – Delegação Regional de Santarém – Solicita um espaço cedido por
esta Junta para a realização de sessões de esclarecimento aos consumidores
“Encontros Consumo”, para assim aproximar estas iniciativas da população, sessões
estas que seriam gratuitas para a mesma, com a comparticipação da Junta para esta
delegação (pagamento da deslocação e horas despendidas pela jurista). ----------------------Deliberado por unanimidade informar que a Junta não possui instalações
adequadas para o efeito---------------------------------------------------------------------------------4 – Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior “O Ninho” –
Informação sobre o trabalho desenvolvido pela Equipa de Rendimento Social e
Inserção – RSI.-------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------5 - Associação Cultural do Concelho de Rio Maior:------------------------------------------a) Breve historial do Coral e Orquestra Típica de Rio Maior;-------------------------------b) Introdução;---------------------------------------------------------------------------------------c) Actividades;---------------------------------------------------------------------------------------d) Projectos para 2007.----------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO.--------------------------------------------------------------CORRÉSPONDÊNCIA

RECEBIDAS

DAS

ESCOLAS

E

AGRUPAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------1 – Agrupamento Vertical das Marinhas do Sal-----------------------------------------------a) Levantamento dos arranjos a efectuar nos Jardins de Infância e nas Escolas
básicas do 1º Ciclo:--------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância de Arco da Memória-----------------------------------------------

4

-----Substituição da areia do parque infantil---------------------------------------------------------Arranjo de lâmpada fluorescente-----------------------------------------------------------------Arranjo das canalizações dos lavatórios das crianças-----------------------------------------Jardim de infância de Vale de Óbidos------------------------------------------------------Arranjo de lâmpada fluorescente-----------------------------------------------------------------Computador (formatar certos programas)-----------------------------------------------------Limpeza exterior------------------------------------------------------------------------------------Arranjo do autoclismo da casa de banho dos adultos----------------------------------------Arranjo do esquentador (cheiro a gás)----------------------------------------------------------Arranjo de cabide com 12 lugares para pendurar os lanches--------------------------------Escola EB 1 de Vale de Óbidos – 1º Ciclo-------------------------------------------------Substituir a areia do parque infantil--------------------------------------------------------------Arranjar prateleiras de estante--------------------------------------------------------------------Colocar quadro--------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância e 1º Ciclo de Fonte da Bica-------------------------------------------Despejar a fossa-------------------------------------------------------------------------------------Arranjos nos esgotos (desentupimento das casas de banho das crianças)----------------Cimentar o espaço que tem telheiro-------------------------------------------------------------Jardim de Infância de Abuxanas-------------------------------------------------------------Reparação do autoclismo--------------------------------------------------------------------------Substituir a areia do parque infantil--------------------------------------------------------------Limpeza exterior------------------------------------------------------------------------------------Escola do 1º Ciclo de Azinheira---------------------------------------------------------------Limpeza do recreio da escola---------------------------------------------------------------------Poda das arvores existentes no recreio----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade proceder em conformidade com o protocolo de
delegação de competências.----------------------------------------------------------------------------b) Envio de mapa de reuniões de pais, para tratar assuntos relacionados com o
lançamento do ano lectivo, nomeadamente refeições e transportes.---------------------------Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO NÚMERO CINCO.-----------------------------------------------------------------A Junta deliberou por unanimidade aprovar a 6.ª modificação do orçamento da
despesa no valor de 500,00 € (quinhentos euros).-------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS. --------------------------------------------------------------------Informação dos serviços sobre os compromissos assumidos pela Junta de
Freguesia até à presente data.--------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SETE.-------------------------------------------------------------------Teve este Executivo conhecimento do estado de saúde do Exm.º Senhor
Presidente do Município de Rio Maior, Dr. Silvino Sequeira, decidiu manifestar toda a
sua solidariedade e votos de francas melhoras e rápida recuperação.-------------------------Deliberado por unanimidade comunicar ao Município de Rio Maior esta decisão .------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e três horas, 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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