ATA N.º 16/2017
Reunião ordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em sete de dezembro de dois mil e dezassete
No dia sete do mês de dezembro 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.

Leitura e eventual aprovação da ata da reunião anterior (02nov e 23nov2017);

3.

Apreciação da situação financeira da Junta;

4.

Mapa de pessoal da Junta;

5.

Proposta de alteração do quadro de pessoal para 2018

6.

Modificação do orçamento da despesa – alteração nº 6:

7.

Cemitério – Deliberar sobre requerimento de concessão de covato nº 55, talhão 25, a

Maria do Céu Lopes Silva Pereira Tavares
8.

9.

Deliberar sobre os pedidos de apoio:
a)

Feira do livro e do disco a 8, 9 e 10/12 da Cooperativa “O Riachense”

b)

60º Aniversário do rancho folclórico “Os Camponeses” a 06jan2018;

c)

Clube Atlético Riachense – adubo para o relvado campo futebol

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

Não houve intervenções da parte do público. -----------------------------------------------------------------
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2.

Leitura e eventual aprovação da ata da reunião anterior (02nov e 23nov2017)

Foram submetidas a apreciação e aprovadas por unanimidade, as atas n.s°14/17 e 15/17
celebradas em 02/11/2017 e 23.11.2017, respetivamente. -----------------------------------------------3.

Apreciação da situação financeira da Junta

Foi presente o mapa de fluxos de caixa com data de 30/11/2017, que se anexa (Anexo1), o qual
apresenta um saldo de execução orçamental de 25.877,89 € (vinte e cinco mil oitocentos e
setenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos).
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), sem alterações
relativamente ao mês anterior. ----------------------------------------------------------------------------------5.

Proposta de alteração do quadro de pessoal para 2018

A fim de responder ao Programa de regularização extraordinária de vínculos precários na
administração local e atendendo á situação da colaboradora que faz os serviços de limpeza
em regime de recibos verdes, foi apreciada a proposta de alteração ao quadro para 2018 para
admissão duma assistente operacional.------------------------------------------------------------------------Foi aprovada por unanimidade e vai ser remetida á assembleia de freguesia para apreciação
e votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Modificação do orçamento da despesa – alteração nº 6:

Foi submetida a apreciação e aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração orçamental
da despesa n.º 6 num movimento total de 950,00€, que se anexa (Anexo 3). ----------------------7.

Cemitério – Deliberar sobre requerimento de concessão de covato nº 55, talhão 25, a

Maria do Céu Lopes Silva Pereira Tavares
Foi aprovado por unanimidade, a concessão do covato nº 55, talhão n.º 25, no cemitério de
Riachos a Maria do Céu Lopes Silva Pereira Tavares. ---------------------------------------------------8.

Deliberar sobre os pedidos de apoio:
a)

Feira do livro e do disco a 8, 9 e 10/12 da Cooperativa “O Riachense”
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Foi deliberado apoiar com compra de material de cerca de 100,00€ a Cooperativa “O
Riachense“ para a realização da Feira do Livro e do disco. --------------------------------------------b)

60º Aniversário do rancho folclórico “Os Camponeses” a 06jan2018;

Foi deliberado apoiar as comemorações do 60º aniversário do rancho folclórico com o
pagamento do aluguer do salão para o jantar comemorativo. ------------------------------------------c)

Clube Atlético Riachense – adubo para o relvado campo futebol

Foi deliberado apoiar a compra do adubo, no valor de cerca de 80€, para manutenção do
relvado do campo de jogos do CAR.------------------------------------------------------------------------------9.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma
Foi presente a correspondência recebida e deliberado o seguinte:
- Indicar o presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, para representar a Junta
na reunião do Conselho Municipal da Juventude no próximo dia 18 de dezembro;
- Colocação dum anúncio de Boas Festas no jornal “O Riachense” igual ao ano anterior;
- Anúncio de Boas Festas no portal do mediotejo.net, no valor de cerca de 123,00€.
Aceitar os seguintes convites:
- Jantar de Natal do Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo”
- Jantar de Natal dos funcionários da Câmara;
- Comemorações do 60º aniversário do Rancho Folclórico. ----------------------------------------------10. Conhecimento da correspondência expedida e informações do Presidente sobre a
atividade da Junta
Foi presente a correspondência expedida.
O Presidente informou que vai haver assembleia municipal a 11/12 e da ordem de trabalhos
da mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas vinte e duas 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Ata já aprovada e rubricada por todos os membros do Executivo presentes e arquivada
com os respetivos anexos nos serviços administrativos da Junta de Freguesia) ---------------
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