ATA N.º 15/2017
Reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em vinte e três de novembro de dois mil e dezassete
No dia vinte e três 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 quinze horas, reuniu em
sessão extraordinária, 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.

Documentos previsionais - apreciação e eventual aprovação do orçamento, PPI e PPA

para o ano de 2018;----------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Regulamento de tabelas de taxas e licenças – apreciação e eventual aprovação das

alterações propostas;-------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Regulamento de apoio ao associativismo - apreciação e eventual aprovação das alterações

propostas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Alteração orçamental da despesa nº 5;--------------------------------------------------------------------

5.

Pedido de concessão dos covatos no cemitério de Riachos:

6.

a.

Covato nº 19 do talhão nº 28, a Ana Teresa dos Santos Agostinho;

b.

Covato nº 52 do talhão nº 25 a Rosa maria Martins Campoto Maurício.

c.

Covato nº 50, talhão nº 08 a José dos Reis Morgado Correia.

Cemitério de Riachos - deliberar sobre os seguintes requerimentos:----------------------------a)

Requerimento de Emília de Jesus Azevedo Rodrigues, de transladação de restos

mortais de Maria do Rosário do cemitério de Entroncamento para o covato 42, talhão 10
(sepultura perpétua);------------------------------------------------------------------------------------------b)

Requerimento de Maria Arlete Vaz Domingos Gonçalves, transladação dos restos

mortais do marido para o Covato nº2, talhão 16, destinado a sepultura perpétua por troca
do covato nº 29, talhão 2. -------------------------------------------------------------------------------------7.

Deliberar sobre os seguintes pedidos:---------------------------------------------------------------------a)

Parceria com a Caritas de Riachos / Apoio a famílias no Natal;
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b)

Derby Columbófilo para atividade com alunos da escola Chora Barroso;

c)

Apoio á atleta Joana Miranda, residente em Casais Castelos, campeã nacional de

triatlo no seu escalão;
d)

TER – pedido de cedência de espaço na Casa do Povo (ex-sala do GRUTAR)

e)

Clube Motard “Os Tesos do Ribatejo” – apoio para a atividade com as escolas –

passeio dos pais natal.------------------------------------------------------------------------------------------8.

9.

Ponto da situação e definição de orientações para cumprimento do programa:
•

Ampliação do cemitério de Riachos;-----------------------------------------------------------------

•

Campo de relva sintética;-------------------------------------------------------------------------------

•

Requalificação da Casa do Povo;----------------------------------------------------------------------

•

Ambiente / rio Almonda;---------------------------------------------------------------------------------

•

Revisão dos acordos de execução da delegação de competências – tomada de posição;

•

Outros / Protocolo do espaço cidadão.----------------------------------------------------------------

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma;--------------------------------------------------------------------------------------------------10. Conhecimento da correspondência expedida.-----------------------------------------------------------1.

Documentos previsionais - apreciação e eventual aprovação do orçamento – Plano

Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano Plurianual de Atividades (PPA) para o ano de
2018
Foram apreciados e aprovados por unanimidade, os seguintes documentos provisionais que
constam como Anexo a esta Ata (Anexo 1):--------------------------------------------------------------------- Orçamento da receita e despesa para o ano 2018, ambos, no valor de 133.987,00€ ( cento e
trinta e três mil novecentos e oitenta e sete euros), dos quais 2.840,00€ ( dois mil oitocentos
e quarenta euros ) são despesas de capital.--------------------------------------------------------------------- Plano Plurianual de Investimentos, com um total de 4 projetos com um valor definido para
dois mil e dezoito de mil trezentos e dez euros;--------------------------------------------------------------- Plano Plurianual de Atividades de Ações mais relevantes, com um total de 7 projetos, com
um valor definido para dois mil e dezoito de seis mil seiscentos e cinquenta euros.
Os quais vão ser remetidos á assembleia de freguesia para apreciação e votação.------------2.

Regulamento de tabelas de taxas e licenças – apreciação e eventual aprovação das

alterações propostas.
O Sr. Presidente apresentou uma proposta de alteração à tabela de taxas e licenças, que
constam como anexo nesta ata (Anexo 2). A mesma foi aprovada por unanimidade com as
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alterações propostas no Regulamento de tabelas de taxas e licenças, a qual vai ser remetida
á assembleia de freguesia para apreciação e votação.-----------------------------------------------------3.

Regulamento de apoio ao associativismo - apreciação e eventual aprovação das

alterações propostas
O Sr. Presidente apresentou uma proposta de Regulamento de Apoio ao associativismo,
entidades e organismos, que consta em anexo a esta ata (Anexo 3).----------------------------------Foi aprovada por unanimidade e vai ser remetida á assembleia de freguesia para apreciação
e votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Alteração orçamental da despesa nº 5

Foi apreciada e aprovada por unanimidade a alteração nº5 ao orçamento da despesa, que
consta em anexo a esta ata (Anexo 4).--------------------------------------------------------------------------5.

Pedido de concessão dos covatos no cemitério de Riachos:

Foi deliberado por unanimidade, concessionar

os seguintes covatos no cemitério de

Riachos:-----------------------------------------------------------------------------------------------

6.

a.

Covato nº 19 do talhão nº 28, a Ana Teresa dos Santos Agostinho-------------------------

b.

Covato nº 52 do talhão nº 25 a Rosa Maria Martins Campoto Maurício.-----------------

c.

Covato nº 50, talhão nº 08 a José dos Reis Morgado Correia.--------------------------------

Cemitério de Riachos - deliberar sobre os seguintes requerimentos:

Foi deliberado por unanimidade, autorizar as seguintes transladações nos termos dos
requerimentos apresentados:-------------------------------------------------------------------------------------a)

Requerimento de Emília de Jesus Azevedo Rodrigues, de transladação de restos

mortais de Maria do Rosário do cemitério de Entroncamento para o covato 42, talhão 10
(sepultura perpétua).------------------------------------------------------------------------------------------b)

Requerimento de Maria Arlete Vaz Domingos Gonçalves, transladação dos restos

mortais do marido para o Covato nº2, talhão 16, destinado a sepultura perpétua por troca
do covato nº 29, talhão 2.-------------------------------------------------------------------------------------- 7.

Deliberar sobre os seguintes pedidos:
a)

Parceria com a Caritas de Riachos / Apoio a famílias no Natal
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Foi deliberado, por unanimidade, apoiar na compra de produtos para a Ceia de Natal para a
distribuição a carenciados, no valor que caiba dentro da respetiva rubrica do orçamento que
são cerca de 120,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------b)

Derby Columbófilo para atividade com alunos da escola Chora Barroso

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a atividade anual de divulgação da columbofilia
riachense para com os alunos da Escola Chora Barroso com um donativo no valor de 100,00€.
Este apoio é para compra de livros a ser entregue aos alunos.------------------------------------------c)

Apoio á atleta Joana Miranda, residente em Casais Castelos, campeã nacional de

triatlo no seu escalão
Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a atleta da seleção nacional Joana Miranda, residente

na freguesia de Riachos, campeã nacional de triatlo do seu escalão, com um equipamento no
valor de cerca de 250,00€.------------------------------------------------------------------------------------------d)

TER – pedido de cedência de espaço na Casa do Povo (ex-sala do GRUTAR)

Foi deliberado, por unanimidade, ceder a sala do balcão do 1º piso da Casa do povo (ex-sala do

Grutar) ao TER, teatro experimental de Riachos, para guarda-roupa.-----------------------------------e)

Clube Motard “Os Tesos do Ribatejo” – apoio para a atividade com as escolas –

passeio dos pais natal
Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a atividade promovida pelo Moto Clube “Os Tesos de

Ribatejo” designada pelo passeio dos Pais Natal, com cerca de 100,00€, em compra de brindes
a distribuir pelos alunos do CER.-----------------------------------------------------------------------------------8.

Ponto da situação e definição de orientações para cumprimento do programa:
•

Ampliação do cemitério de Riachos

O Tesoureiro Sr. José Ferreira já contatou o Solicitador Sr. Joaquim Ferreira e este dispôs-se a
fazer a legalização dos terrenos, mas avisou que o processo vai demorar cerca de 2 anos. Vamos
continuar a acompanhar o processo.-----------------------------------------------------------------------------•

Campo de relva sintética na freguesia.

No seguimento das diligências efetuadas vai haver hoje, dia 23 de novembro, nova reunião com
o Sr. Presidente da Câmara, Direção do CAR e Junta, representada pelo Presidente e Miguel
Cunha, para fazer o ponto da situação e definir o local.-----------------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 15 da J. F. – 23.11.2017
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•

Requalificação da Casa do Povo

Foram presentes dois ofícios da Câmara sobre o assunto um datado de 19 de outubro e outro
de 06 de novembro, informando sobre o ponto da situação, as possibilidades de financiamento
externo e com um valor estimado para as obras, sem mobiliário, e projeto de 247.302,00€,
sem IVA. Vai ser solicitado uma reunião ao Sr. Presidente da Câmara para melhor
esclarecimento do assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------•

Ambiente / rio Almonda

Foi dado conhecimento da reunião efetuada em 09 de novembro por iniciativa do Vereador
Carlos Ramos em Torres Novas, não saiu qualquer iniciativa a realizar. Foi deliberado por
unanimidade, elaborar um ofício ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e ao Sr. Deputado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Revisão dos acordos de execução da delegação de competências – tomada de posição

Continuamos a aguardar uma resposta da Câmara sobre a tomada de posição da Junta,
apesar de que em reunião de 04 de novembro, o Sr. Presidente da Câmara mostrou
disponibilidade para rever os valores atuais.-----------------------------------------------------------------•

Outros / Protocolo do espaço cidadão

Foi informado pelo Sr. Presidente da Câmara em 12 de novembro, que a Sr. Secretária de
Estado Graça Fonseca informou que já havia condições para o arranque do espaço cidadão
em Riachos pelo que o Sr. Presidente da Junta já deu instruções para o processo avançar de
imediato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma
Foi presente a correspondência recebida e realçamos: ----------------------------------------------------Foi deliberado aceitar a proposta do jornal “O Almonda” para um anúncio de boas festas na
edição de 15 de dezembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------------A Junta tomou conhecimento em 13 de novembro, por e-mail da Câmara que foi adjudicada
á EDP os focos de iluminação pública da Rua do Campo até ao bairro da 2ª fase da Sópovo.
O Sr. Presidente informou que a Junta fez-se representar pelo Tesoureiro e ele mesmo, numa
sessão de esclarecimento para as freguesias no âmbito da administração local promovida pela
CCDR-LVT em Tomar no passado dia.-------------------------------------------------------------------------10. Conhecimento da correspondência expedida.
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Foi presente a correspondência expedida mas não houve observações sobre os assuntos nela
contida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos, 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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