JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos vinte e quatro 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.----------------------------------DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA------------------------------------------------O Senhor Tesoureiro deu conhecimento do total das disponibilidades de hoje que
são de trinta e sete mil duzentos e quatro euros e sessenta e um cêntimos.-------------------DESPESA AUTORIZADA PELA SENHORA PRESIDENTE NO
ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESDE O DIA 10 DE
SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO DE 2007.-----------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 10 de Setembro a 24 de Setembro de 2007,
que se encontra em anexo a esta acta. ---------------------------------------------------------------Para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Inicio do ano lectivo para os Jardins de Infância e Escola do 1.º Ciclo –
Serviço a efectuar pela Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------1º Transporte dos alunos das escolas do 1º ciclo que encerram para as
escolas de acolhimento:------------------------------------------------------------------------------Boiças e Anteporta para a Escola Fernando Casimiro, em Rio Maior e regresso ao
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fim da tarde; Manhã + Tarde = 32 Kms diários.---------------------------------------------------Abuxanas para Escola 1º ciclo de Vale de Óbidos e regresso ao fim da tarde (2
circuitos); Manhã + Tarde = 20 Kms diários.------------------------------------------------------2º Transporte dos alunos para o almoço:--------------------------------------------------Jardim de Infância de Abuxanas para salão da Associação de Vale de Óbidos e
regresso ao jardim de Infância; Total = 8 Kms diários.-------------------------------------------Escola 1º ciclo de Vale de Óbidos e Jardim de Infância de Vale de Óbidos para o
salão da Associação de Vale de Óbidos e regresso às respectivas escolas (3 circuitos);
Total = 14 kms diários.---------------------------------------------------------------------------------3º Transporte dos alunos do Pré Escolar na componente do apoio à
família:----------------------------------------------------------------------------------------------------Jardim de Infância de Vale de Óbidos para a sala do 1º ciclo de Vale de Óbidos (3
circuitos); Total = 10 Kms diários.-------------------------------------------------------------------Jardim de Infância de Abuxanas para a sala do 1º ciclo de Vale de Óbidos; Total
= 10 Kms diários.---------------------------------------------------------------------------------------4º Transporte dos alunos do 1º Ciclo para as actividades extracurriculares:-----Escola do 1º Ciclo de Vale de Óbidos para o salão da Associação de Vale de
Óbidos (3 circuitos x 3 dias por semana); Total = 8 Kms diários.------------------------------Assim, os transportes perfazem um total de 494 Kms semanais.--------------------------O funcionário desta autarquia para poder efectuar os transportes atrás descritos
faz diariamente 2 (duas) horas extraordinárias.-----------------------------------------------------TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Limpeza dos átrios dos equipamentos escolares de Arco da Memória, Freiria,
Boiças e inicio de Azinheira e dos espaços exteriores.--------------------------------------------2 – Pequenas reparações na sala 2 de Freiria e sala do 1.º ciclo de Vale de
Óbidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------1 – Processo n.º 96 – Pedido de Autorização de Utilização – Prédio sito em
Escola do Alto Pina – Rio Maior.-----------------------------------------------------------------
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-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------2 – Plano de Formação da Rede Social – Acção de Formação “Concepção e
Gestão de Projectos”.-----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------3 – Jornadas Europeias do Património/2007.-------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE PARECER----------------------------------------------------------------------1 – Barclays Bank PLC, solicita que lhe seja concedida licença para colocação de
anúncios luminosos, na Avenida Paulo VI, n.º 25, Freguesia e Concelho de Rio
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável a colocação de anúncios
luminosos.------------------------------------------------------------------------------------------------2 – José Lourenço Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda, solicita que lhe seja
concedida licença para colocação de anúncios luminosos, na Estrada Nacional n.º 1,
Freguesia e Concelho de Rio Maior.-----------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade dar parecer favorável a colocação de anúncios
luminosos.------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Associação de Municípios do Oeste – Diagnóstico de necessidades de
formação – Preenchimento de questionário. -------------------------------------------------------Para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------2 – Assembleia da República – Direcção de Serviços de Documentação,
informação e Comunicação - Oferta de publicação sobre “Lei das Precedências do
Protocolo de Estado Português”.---------------------------------------------------------------------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ESCOLAS--------------------------------Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal-------------------------------------------------
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-----1 – EB1 de Arco da Memória, solicita um armário e o arranjo do telefone da
escola------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o oficio para a Câmara Municipal.------------------2 – Jardim de Infância de Azinheira, solicita:--------------------------------------------------a) O arranjo da fechadura da porta de entrada, do autoclismo do WC das
meninas.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) A colocação da porta no armário da casinha das bonecas.------------------------------c) A activação do alarme.-------------------------------------------------------------------------d) A reabertura do parque infantil.--------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o oficio para a Câmara Municipal.------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA DA ANAFRE----------------------------------------------------1 – 11.º Congresso Nacional da Anafre 28 e 29 de Março de 2008 – Funchal.----------Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------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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