JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
ACTA
-----Aos oito dias do mês de Outubro 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, e Engenheiro Luís Filipe Santana Dias.-----------------------------------------------FALTAS: Faltou à reunião o Vogal Senhor José Filipe Correia.---------------------------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 25 DE
SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO DE 2007.--------------------------------------------------Foi apresentada a lista da despesa autorizada pela Senhora Presidente no âmbito
da delegação de competências, desde o dia 25 de Setembro a 4 de Outubro de 2007,
que se encontra em anexo a esta acta. ---------------------------------------------------------------Para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO UM-----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------1 – Reunião do Núcleo Executivo – Rede Social, sobre proposta de realização de
uma sessão de sensibilização sobre as Comissões Sociais de Freguesia. Apresentação
de cronograma de actividades para o 2.º semestre de 2007. Proposta de actualização
do diagnóstico social do Concelho.-------------------------------------------------------------------2 – Seminário Internacional “A Igualdade dos Géneros do Mundo do Trabalho”
no âmbito do ano Europeu da Igualdade de oportunidades para todas e todos,
organizado pela a Associação dos Técnicos Administrativos Municipais (ATAM).-----
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-----TRABALHOS A DECORREREM NO EXTERIOR----------------------------------1 – Limpeza da zona envolvente à Escola Básica de Azinheira, Jardim de Infância
de Vale de Óbidos e Jardim de Infância de Abuxanas.--------------------------------------------2 – Limpeza no lugar de Abuxanas, preparação da festa anual “Festa da Batata
Doce”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Pequenas reparações nos equipamentos escolares tais como:--------------------------a) Substituir canhão da fechadura, substituir lâmpada, montagem de autoclismo e
montagem de porta de armário, em Azinheira.-----------------------------------------------------b) Colocar tampa de sanita, mudar fechadura e pintura parcial de sala de aula, em
Freiria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Reparar estante, colocar quadro e substituição de lâmpadas, em Vale de
Óbidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------d) Reparação de canalização dos lavatórios, no Jardim de Infância de Arco da
Memória.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) Reparação de autoclismo e fixação de espelho, no Jardim de Infância de
Abuxanas.-------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO DOIS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DO MUNICÍPIO:----------------------------1 – Formação complementar motoristas – Transporte colectivo de crianças 2007.-----Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO TRÊS--------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA GERAL------------------------------------------1 – Aviários Vicentes Unidos, Lda, solicita a limpeza da estrada do limite da
Freguesia e do Conselho no lugar de Casal da Fisga.----------------------------------------------Deliberado por unanimidade os funcionários da Junta efectuarem o serviço.-----------PONTO NÚMERO QUATRO--------------------------------------------------------------MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA-------------------------------1 – Foi apresentada a proposta n.º 7 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 400,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------

2

-----2 – Foi apresentada a proposta n.º 8 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 200,00, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------3 – Foi apresentada a proposta n.º 9 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 1.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------4 – Foi apresentada a proposta n.º 10 de alteração ao orçamento da despesa no
valor de € 2.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------PONTO NÚMERO CINCO-----------------------------------------------------------------Após findo o prazo de consulta pública no âmbito do procedimento de avaliação
de impacto ambiental referente ao projecto: Pedreira “Vale da Pedreira” e não tendo
havido recepção de quaisquer opiniões ou sugestões, a Junta de Freguesia deliberou
por unanimidade dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo.-------------------------------------------------------------------PONTO NÚMERO SEIS---------------------------------------------------------------------PEDIDO DE TRANSPORTE---------------------------------------------------------------Rio Maior Basket, solicita transporte para o dia 21 de Outubro de 2007, para uma
deslocação a Évora, da equipa de seniores Femininos. -------------------------------------------Deliberar informar que terá que ser cumprido o regulamento em vigor de
utilização dos veículos destinados ao transporte de passageiros da Freguesia de Rio
Maior, no qual se encontra previsto que constituem encargos a suportar pela
entidade, o pagamento dos quilómetros percorridos, de acordo com os valores da
tabela, aprovada anualmente, previsto no regime jurídico do abono de ajudas de custo
e transporte, ao pessoal da Administração Pública, quando deslocado em serviço
público, em território nacional; as portagens e o parqueamento.--------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------Quando eram vinte e duas horas e quarenta e cinco 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
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O SECRETÁRIO DA JUNTA

O TESOUREIRO DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA

O VOGAL DA JUNTA
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