ATA N.º 14/2017
Reunião ordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em dois de novembro de dois mil e dezassete
No dia dois do mês de novembro de dois mil e dezassete, na sede da Junta de Freguesia, sito
na Rua José Castelo Lopes, n.º 1 em Riachos, pelas vinte e uma horas, reuniu em sessão
ordinária, a Junta de Freguesia estando presentes os Srs. 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.

Período antes da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------

2.

Aprovação das atas das reuniões anteriores.-----------------------------------------------------------

3.

Apreciação da situação financeira da Junta.------------------------------------------------------------

4.

Mapa de pessoal da Junta.------------------------------------------------------------------------------------

5.

Requerimento de concessão de covato:-------------------------------------------------------------------a) Covato nº 37, talhão 26 a Henrique Manuel Pereira Farinha Marques;------------------b) Covato nº 15, talhão 23 a João Paulo Sousa Domingos;-----------------------------------------

6.

Proposta do Presidente - Apreciação e eventuais medidas a tomar sobre a renovação do

acordo de execução/delegação de competências;-------------------------------------------------------------7.

Alargamento do cemitério – Apreciação da situação e medidas a tomar;----------------------

8.

Definição de orientações e articulação com a Câmara para cumprimento do programa

de ação da Junta para o mandato 2017/2021;----------------------------------------------------------------9.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Conhecimento da correspondência expedida e informações do Presidente sobre a
atividade da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Período antes da ordem de trabalhos

No período fixado para intervenção e esclarecimento ao público, usou da palavra a Sr.ª
Mafalda Vaz, moradora na Rua de São José, a manifestar a sua preocupação sobre o
acréscimo de fluxo de trânsito de pesados na sua rua, devida a interdição colocada na Rua
de São Silvestre. Argumentou ainda que a rua de S. Silvestre tem 23 moradias, enquanto a
rua de S. José tem 75.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente prestou os devidos esclarecimentos sobre a questão colocada, e informou
que iria levar o assunto à próxima assembleia de freguesia, porque a colocação dos sinais de
transito, proibição à pesados, na Rua de São Silvestre, foi por sugestão desta. ------------------2.

Aprovação da ata da reunião ordinária anterior (Mar2017)

Foram submetidas a apreciação e aprovadas por unanimidade, as atas n.sº12/17 e 13/17
celebradas em 20/10/2017 e 25.10.2017, respetivamente. -----------------------------------------------3.

Apreciação da situação financeira da Junta

Foi presente o mapa de fluxos de caixa resumido, o qual apresenta um saldo de execução
orçamental de 30.879,45 € (trinta mil oitocentos e setenta e nove euros e quarenta e cinco
cêntimos), em 31/10/2017, que se anexa (Anexo 1). Foi ainda informado pelo Tesoureiro que
não há pagamentos em atraso. ----------------------------------------------------------------------------------4.

Mapa de pessoal da Junta

Foi presente o mapa de pessoal de junta, que se anexa (Anexo 2). Foi admitida em funções a
assistente técnica, Patrícia Antunes Marcelino de Matos, que iniciou funções em
01/10/2017, com contrato por tempo indeterminado. Encontra-se durante 6 meses no
período experimental. ----------------------------------------------------------------------------------------------5.

Cemitério de Riachos - requerimento de concessão de covato:

Foram deliberadas por unanimidade as concessões seguintes:

6.

a)

Covato nº 37, talhão 26 a Henrique Manuel Pereira Farinha Marques------------------

b)

Covato nº 15, talhão 23 a João Paulo Sousa Domingos. --------------------------------------

Proposta do Presidente - Apreciação e eventuais medidas a tomar sobre a renovação do

acordo de execução/delegação de competências. ------------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou uma proposta de negociação para revisão dos acordos de
execução/delegação de competências, que consiste essencialmente num aumento dos valores
a atribuir para os espaços verdes e ajardinados e pequenas reparações no CER (Centro
Escolar de Riachos, que se anexa (Anexo 3).------------------------------------------------------------------Esta decisão baseia-se no facto dos custos reais com as competências delegadas, estarem
distantes das transferências efetuadas pelo Município. A título de exemplo, foram gastos
num ano no CER, cerca de 5.500,00€, quando a verba atual do acordo destinada pelo
Município é de 1.635,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi então decidido por unanimidade enviar um ofício à Câmara a propor a rescisão dos
acordos e mostrar disponibilidade para revisão do atual acordo no interesse de ambas as
partes valores mais ajustados. Vai ser entregue uma proposta para negociação, que se
anexa (Anexo 4). -----------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Alargamento do cemitério – Apreciação da situação e medidas a tomar
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Foi encarregue o Sr. Tesoureiro, José Ferreira, voltar a falar com o Solicitador Joaquim
Ferreira para ver da disponibilidade deste, para encetar o processo de legalização dos
terrenos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Definição de orientações e articulação com a Câmara para cumprimento do programa

de ação da Junta para o mandato 2017/2021
Foi presente uma proposta das prioridades de acordo com um plano plurianual e com o
programa proposto aos eleitores que devemos fazer ponto de honra em cumprir. Esta
proposta deve ser entregue pessoalmente ao Sr. Presidente da Câmara, conforme solicitado
por este em reunião bilateral do dia 27/10/2017, que se anexa (Anexo 5).--------------------------Campo de relvado sintético na Freguesia de Riachos – foi decidido nomear o membro da
assembleia de freguesia, Miguel Cunha, para desenvolvimento e acompanhamento do
processo pela parte da Junta, cuja primeira reunião com o Sr. Presidente da Câmara já se
realizou em 27 outubro próximo passado. -------------------------------------------------------------------9.

e 10.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo

da mesma, conhecimento da correspondência expedida e informações do Presidente sobre a
atividade da Junta.-----------------------------------------------------------------------------------Foi presente a correspondência recebida e expedida mas não houve deliberações sobre os
assuntos nela contida.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador Carlos Ramos, convocou-o para uma reunião
sobre a poluição no Almonda, no próximo dia 9/11/2017, pelas 21h00 em Torres Novas, na
qual a Junta far-se-á representar. ------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas dezanove horas, da qual para constar
se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da
Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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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