ATA N.º 13/2017
Reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete
No dia vinte e cinco do mês de outubro de dois mil e dezassete, na sede da Junta de
Freguesia, sito na Rua José Castelo Lopes, n.º 1, Riachos, pelas dezasseis horas, reuniu em
sessão extraordinária, a Junta de Freguesia estando presentes o Sr. Presidente José Júlio
dos Santos Ferreira, a Secretária Sónia Godinho de Lima Parreira e o Tesoureiro José
Manuel Gonçalves Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, para a qual foi estabelecida a seguinte ordem
de trabalhos:
Assuntos constantes da Ordem do Dia
1.

Alteração orçamental da despesa nº 4;

2.

Pedido de concessão do covato nº 60 do talhão nº 02 do cemitério de Riachos, a Maria

Helena Lopes Garcia;
3.

Deliberar sobre os seguintes pedidos:
a)

Fundação Maria da Conceição e Humberto Horta – capela do cemitério para o dia

01 novembro 2017;
b)

Sociedade Velha Filarmónica Riachense – pedido apoio para o Jantar Concerto e

apoiar para as despesas decorrentes do assalto á sede;
c)

CAR, secção de patinagem – pedido de aparelhagem para o 3º sarau;

d)

Hugo Gama – pedido de cedência do salão da Casa do Povo para Oficinas de teatro

até ao fim do ano, todos os sábados das 14 às 20 horas;
e)

Clube Atlético Riachense – pedido de apoio para inscrição dos atletas no futebol de

formação;
f)

Clube de Judo de Riachos – pedido de apoio logístico e material para o torneio

Open de Judo - ratificação
4.

IEFP / Contratação de um colaborador através dum contrato de emprego e inserção

para o serviço de limpeza de berma e valetas, jardins e outros serviços gerais.
5.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma;
6.

Conhecimento da correspondência expedida. ----------------------------------------------------------

1.

Alteração orçamental da despesa nº 4

Foi submetida a apreciação e aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração
orçamental da despesa n.º 4, que se anexa (Anexo 1). ----------------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 13 da J. F. – 25.10.2017
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2.

Pedido de concessão do covato nº 60 do talhão nº 02 do cemitério de Riachos, a Maria

Helena Lopes Garcia
Foi aprovado por unanimidade, a concessão do covato nº 60, talhão n.º 02, no cemitério de
Riachos a Maria Helena Lopes Garcia. -----------------------------------------------------------------------3.

Deliberar sobre os seguintes pedidos:
a)

Fundação Maria da Conceição e Humberto Horta – capela do cemitério para o dia

01 novembro 2017
Foi aprovado por unanimidade, a cedência da capela do cemitério à fundação Maria da
Conceição e Humberto Horta para a celebração da missa no dia Todos os Santos, dia 01
de Novembro do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------b)

Sociedade Velha Filarmónica Riachense – pedido apoio para o Jantar Concerto e

apoiar para as despesas decorrentes do assalto á sede
Foi aprovado por unanimidade, apoiar à Sociedade Velha Filarmónica Riachense com o
pagamento do aluguer do Salão Paroquial “Solar de Santa Maria” no valor de 250,00€,
para a realização do Jantar/Concerto no dia 28 de outubro do corrente ano. ---------------c)

CAR, secção de patinagem – pedido de aparelhagem para o 3º sarau

Foi aprovado por unanimidade, ceder a aparelhagem ao Clube Atlético Riachense,
Secção de Patinagem, para a realização do 3º Sarau no dia 08 de dezembro do corrente
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------d)

Hugo Gama – pedido de cedência do salão da Casa do Povo para Oficinas de teatro

até ao fim do ano, todos os sábados das 14 às 20 horas
Foi aprovado por unanimidade, a cedência do salão da Casa do Povo ao encenador
Hugo Gama para Oficinas de teatro até ao fim do corrente ano, todos os sábados das 14
às 20 horas, condicionado às atoividades de coletividades residentes. ------------------------e)

Clube Atlético Riachense – pedido de apoio para inscrição dos atletas no futebol de

formação
Foi aprovado por unanimidade, apoiar o Clube Atlético Riachense com um apoio
monetário no valor de 350,00€, para a inscrição dos atletas no futebol de formação. ----f)

Clube de Judo de Riachos – pedido de apoio logístico e material para o torneio

Open de Judo - ratificação
Foi presente, para eventual ratificação, um despacho do Sr. Presidente, datado de
26/09/2017, que aprovou um apoio monetário no valor de 120,00€ para a compra de
medalhas e um apoio logístico para o transporte de tapetes, solicitado pelo Clube de
Judo de Riachos no âmbito de realizar o torneio Open de Judo.___________________
A Junta deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra referido. -----------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 13 da J. F. – 25.10.2017

Página 2 de 3

4.

IEFP / Contratação de um colaborador através dum contrato de emprego e inserção

para o serviço de limpeza de berma e valetas, jardins e outros serviços gerais
O Sr. Presidente informou que foi deferido pelo IEFP um pedido de um C.E.I.
O executivo aprovou por unanimidade, a admissão do Sr. Manuel Fernando Marques
Pereira, a partir do dia 02 de novembro do corrente ano. -----------------------------------------------5.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma
Foi presente a correspondência, da qual destacamos:
- Convite a todo o executivo da Junta para estar presente no dia 04/11/2017, pelas 16h00 na
Meia Via para a realização de uma Reunião das Juntas do Concelho.
6.

Conhecimento da correspondência expedida.

Foi presente a correspondência desde a última reunião até a data e não houve deliberações
sobre a mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas, da qual para constar se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, a
Secretária e o Tesoureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------

(Ata já aprovada e arquivada com os respetivos anexos e rubricada em todas as folhas e assinadas pelos membros do executivo presentes)

______________________________________________________________________
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