ATA N.º 1/2018
Reunião ordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em quatro de janeiro de dois mil e dezoito
No dia quatro do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 (07dez e 27dez2017);-------------

3.

Apreciação da situação financeira da Junta;-------------------------------------------------------

4.

Mapa de pessoal da Junta;-----------------------------------------------------------------------------

5.

Alteração ao orçamento da despesa nº 1;-----------------------------------------------------------

6.

Aplicação do regulamento de apoio ao associativismo e entidades aprovado em

assembleia de freguesia de 12 dezembro 2017; --------------------------------------------------------7.

Deliberar sobre o seguinte apoio:
a) 60º Aniversário do rancho folclórico “Os Camponeses” a 06jan2018;-------------------

8.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

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. ----------------------------------------------------------------2.

Leitura e eventual aprovação da ata da reunião anterior (07dez e 27dez2017)

Foram submetidas a apreciação e aprovadas por unanimidade, as atas n.s°16/17 e 17/17
celebradas em 07.12.2017 e 27.12.2017, respetivamente. -----------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 01 da J. F. – 04.01.2018
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3.

Apreciação da situação financeira da Junta

Foi presente o mapa de fluxos de caixa com data de 31.12.2017, que se anexa (Anexo1), o
qual apresenta um saldo de execução orçamental de 25.128,44 € (vinte e cinco mil cento e
vinte e oito euros e quarenta e quatro cêntimos).----------------------------------------------------Foi ainda informado pelo Tesoureiro que não há pagamentos em atraso. --------------------------4.

Mapa de pessoal da Junta

Foi presente e apreciado o mapa de pessoal de Junta para o ano 2018, que se anexa (Anexo
2), no qual já está mencionada mais uma vaga de assistente operacional para cumprimento
da Lei 112/2017 – regularização extraordinária de vínculos precários na administração
local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Alteração ao orçamento da despesa nº 1

Foi submetida a apreciação e aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração
orçamental da despesa n.º 1 no valor de 100,00€, que se anexa (Anexo 3). Esta modificação
foi necessária para reforçar a verba de sinalização, para dar inicio á obra de alteração ao
trânsito no cruzamento da Rua de Valada com a Rua da Fonte. --------------------------------------6.

Aplicação do regulamento de apoio ao associativismo e entidades aprovado em

Assembleia de Freguesia de 12 dezembro 2017
Foi aprovado o modelo de requerimento e decidido enviar a todas as coletividades e
associações o regulamento de apoio ao associativismo aprovado na Assembleia de Freguesia
de 12/12/2017, para entrada em vigor, ainda que em período experimental. ----------------------7.

Deliberar sobre o seguinte apoio:
a) 60º Aniversário do rancho folclórico “Os Camponeses” a 06jan2018

Foi aprovado por unanimidade, atribuir um apoio pontual no valor de 100,00€ para o evento
do dia 6 de janeiro de 2018, fazendo parte das comemorações do 60º Aniversário do Rancho
Folclórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma
Foi presente a correspondência recebida e deliberado o seguinte:
- Hugo Gama / Paralelo 39 - Ceder o salão da Casa do Povo no período de 13 janeiro a 31 de
março, á exceção do dia 17/3, para as “Oficinas de Teatro”.-----------------------------------------
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- Carta de João António Rodrigues dos Santos, reivindicando concessão de covato. Foi
decidido responder com base no regulamento do cemitério.---------------------------------------- Candidaturas ao programa de financiamento a equipamentos de utilização coletiva da
CCDR-LVT:-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia ficou de estudar quais as hipóteses de candidatura a este
programa. Foi ainda decidido enviar a todas as coletividades e associações os documentos
para quem eventualmente esteja interessada e disponibilizar-se para colaborar.-------------Destacamos ainda:
- CCDR-LVT: Adiamento da entrada em vigor do SNP-AP para 01 de janeiro de 2019;----- CCDR-LVT – Freguesias, publicitação de documentos previsionais para 2018;--------------- ANAFRE: Lei 112/2017 - programa de regularização extraordinária dos vínculos precários
e Lei 114/2017 – orçamento de estado para 2018;------------------------------------------------------ ANAFRE – XVI congresso em Viseu nos dias 26, 27 e 28/1/2018. Decidido não comparecer
atendendo às despesas de alojamento, alimentação e deslocação. ------------------------------------9.

Conhecimento da correspondência expedida e informações do Presidente sobre a

atividade da Junta.
Foi presente a correspondência expedida, das quais destacamos:
- Mail (22/12) enviado á Câmara sobre reparações a efetuar no Centro Escolar de Riachos.
O Presidente informou sobre:
- Reunião com o Sr. Presidente da Câmara no passado dia 02.01.2018.------------------------- Reunião na Câmara no dia 03.01.2018 com todos os Presidentes de Junta sobre acordos de
execução e candidaturas ao programa de financiamento a equipamentos de utilização
coletiva da CCDR-LVT. --------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas vinte e duas 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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