ATA N.º 17/2017
Reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em vinte e sete de dezembro de dois mil e dezassete
No dia vinte e 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 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.

Apreciação da alteração orçamental da despesa nº 7;

2.

Cemitério de Riachos - Pedido de concessão dos covatos no cemitério de Riachos:

a.

Covato nº 48 do talhão nº 15, a Maria Júlia da Luz Lopes Patuleia;

b.

Covato nº 57 do talhão nº 25, a Maria de Fátima Amado Ferreira Pereira Conde.

3.

Convívio de Natal e Ano Novo dos Funcionários da Junta de Freguesia;

4.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma;
5.

Conhecimento da correspondência expedida.

1.

Apreciação da alteração orçamental da despesa nº 7

Foi presente para eventual ratificação, um despacho do Sr. Presidente, datado de catorze de
dezembro que autorizou a alteração orçamental da despesa n.º 7 num movimento total de
1.277,00€, que se anexa (Anexo 1), tendo a mesma sido ratificada por unanimidade.-----------O Executivo deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra referido.----------2.

Cemitério de Riachos - Pedido de concessão dos covatos no cemitério de Riachos:

a)

Covato nº 48 do talhão nº 15, a Maria Júlia da Luz Lopes Patuleia

Foi aprovado por unanimidade, a concessão do covato nº 48, talhão n.º 15, no cemitério de
Riachos a Maria Júlia da Luz Lopes Patuleia.
b)

Covato nº 57 do talhão nº 25, a Maria de Fátima Amado Ferreira Pereira Conde
Mandato 2017/2021 - ATA n.º 17 da J. F. – 27.12.2017

Página 1 de 2

Foi aprovado por unanimidade, a concessão do covato nº 57, talhão n.º 25, no cemitério de
Riachos a Maria de Fátima Amado Ferreira Pereira Conde.------------------------------------------3.

Convívio de Natal e Ano Novo dos Funcionários da Junta de Freguesia

Foi deliberado apoiar o convívio de Natal e Ano Novo dos colaboradores da Junta a realizar
no próximo dia 29 dezembro com uma verba de cerca de 16€ por pessoa/colaborador.----------Foi deliberado ainda dar tolerância de ponto no mesmo dia 29, sexta-feira, no período da
tarde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma
Foi presente a correspondência recebida e deliberado o seguinte:
Comemorações do 60º aniversário do Rancho Folclórico:
- Aceitar o convite para estar presente no próximo dia 06 janeiro nas atividades programadas.
- Mandar fazer uma lembrança de aniversário para oferecer no jantar de 13 de janeiro 2018.
5.

Conhecimento da correspondência expedida

Foi presente a correspondência expedida, da qual destacamos:
- Oficio á Câmara a solicitar a colaboração, planta e marcação do percurso, para
desenvolvimento da proposta aprovada na última AF de 12/12, sobre a implementação de um
percurso nas margens do Almonda;------------------------------------------------------------------------------- Oficio á Câmara com a posição do Executivo sobre as novas acessibilidades á zona industrial
e defesa do trânsito pesado em Riachos;------------------------------------------------------------------------- Mail (15/12) sobre revisão dos acordos de execução – espaços verdes.------------------------------- Mail (15/12) sobre as reparações no Centro Escolar de Riachos.--------------------------------------- Ofício á D. Mafalda Vaz sobre a decisão de interdição a pesados na rua de São Silvestre da
assembleia de freguesia de 12/12.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas dezasseis 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 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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