ATA N.º 2/2018
Reunião ordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em um de fevereiro de dois mil e dezoito
No dia um do mês de fevereiro 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 (04jan2018);

3.

Apreciação da situação financeira da Junta;

4.

Mapa de pessoal da Junta;

5.

Candidatura ao sub-programa 2 do Programa de apoio aos equipamentos urbanos de

utilização coletiva;
6.

Apreciação da proposta do Presidente da Junta para abertura de concurso para

preenchimento da vaga de assistente operacional para cumprimento do programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários por obediência a á Lei nº 112/2017 de
29dezembro.
7.

Convocatória de assembleia de freguesia para 19Fev2018;

8.

Deliberar sobre:
a)

CER – apoio material e logístico para o desfile de carnaval a 09fev2018;

b)

Clube de Pescadores de Riachos – apoio ao 3º grande convívio dia 04fev2018 no rio

Almonda;
c)

CAR – apoio material ao jantar do 86º aniversário;

d)

AOR – pedido do salão da Casa do Povo para a realização da XX Expo-Aves entre

20Out e o6Nov2018;
e)

Escola Chora Barrosos – Desporto escolar/BTT – pedido de apoio logístico;

f)

Convite da CMTN para a II Gala do Desporto em 09fev2018 no Teatro Virgínia em

Torres Novas;
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g)

Convite para assistir ao desfile de Carnaval dia 09fev2018 pelas 10 horas saída do

CER;
h)

Convite para estar presente no jantar do 86º aniversário do CAR, dia 10fev2018,

pelas 20 horas, no solar de santa maria em Riachos.
9.

Informações várias do Presidente, nomeadamente, sobre:
•

Relvado sintético para a freguesia de Riachos;

•

Espaço de cidadão a funcionar no edifício da Junta;

•

Passeios e recolha águas pluviais na rua da bênção do gado no troço entre a

rotunda e o entroncamento com a rua de Valada;
•

Passeio para séniores da freguesia;

•

Revisão dos acordos de execução das competências delegadas.

10. Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da
mesma;
11. Conhecimento da correspondência expedida. ----------------------------------------------------------

1.

Período antes da ordem de trabalhos

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

Leitura e eventual aprovação da ata da reunião anterior (04jan2018)

Foi submetida a apreciação e aprovada por unanimidade, a ata n.°01/18 celebrada em
04.01.2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Apreciação da situação financeira da Junta

Foi presente o mapa de fluxos de caixa com data de 26.01.2018, que se anexa (Anexo1), o
qual apresenta um saldo de execução orçamental de 34.276,13 € (trinta e quatro mil
duzentos e setenta e seis euros e treze 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.

Candidatura ao sub-programa 2 do Programa de apoio aos equipamentos urbanos de

utilização colectiva
O Executivo decidiu mandar fazer um projeto de requalificação do espaço do parque 25 de
Abril, ringue e zona envolvente até cem mil euros para candidatar a financiamento. ---------6.

Apreciação da proposta do Presidente da Junta para abertura de concurso para

preenchimento da vaga de assistente operacional para cumprimento do programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários por obediência a á Lei nº 112/2017 de
29dezembro
O Presidente retirou a proposta por ainda não ter informação suficiente para abertura do
concurso que será feito com o apoio do departamento de pessoal do Município e do qual está
a aguardar essa informação. -------------------------------------------------------------------------------------7.

Convocatória de assembleia de freguesia para 19Fev2018

Foi deliberado não convocar a assembleia de freguesia, no entanto, fica ao critério do
Presidente da Assembleia, a decisão da realização da mesma. ----------------------------------------8.

Deliberar sobre:

a)

CER – apoio material e logístico para o desfile de carnaval a 09fev2018

Foi deliberado apoiar com material no valor de 100,00€, iva incluído, contra apresentação
de fatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)

Clube de Pescadores de Riachos – apoio ao 3º grande convívio dia 04fev2018 no rio

Almonda
Foi aprovado por unanimidade, atribuir um apoio de 100,00€, iva incluído, para compra de
material, contra apresentação de fatura, para a realização do 3º grande convívio do Clube
de Pescadores de Riachos, no dia 04.02.2018, bem como, foi decidido que a Junta far-se-á
representar pelo Tesoureiro no almoço de confraternização. -------------------------------------------c)

CAR – apoio material ao jantar do 86º aniversário

Foi deliberado apoiar as comemorações do 86º aniversário do Clube Atlético Riachense, com
o pagamento do aluguer do salão para o jantar comemorativo.----------------------------------------d)

AOR – pedido do salão da Casa do Povo para a realização da XX Expo-Aves entre

20Out e o6Nov2018
Foi aprovado por unanimidade, a cedência da Casa do Povo para a XX Expo Aves 2018, que
irá decorrer de 20 de outubro a 06 de novembro, do corrente ano, caso não haja qualquer
impedimento das coletividades residentes que para o efeito vão ser contatadas. ----------------e)

Escola Chora Barroso – Desporto escolar/BTT – pedido de apoio logístico
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Foi autorizado o apoio logístico nos termos solicitados, no entanto, fica condicional ao
serviço da camioneta e do assistente operacional. ---------------------------------------------------------f)

Convite da CMTN para a II Gala do Desporto em 09fev2018 no Teatro Virgínia em

Torres Novas
Foi aceite o convite para a II Gala do Desporto e a Junta far-se-á representar pelo
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------g)

Convite para assistir ao desfile de Carnaval dia 09fev2018 pelas 10 horas saída do

CER
Foi aceite o convite para assistir ao desfile de Carnaval e a Junta far-se-á representar pelo
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------h)

Convite para estar presente no jantar do 86º aniversário do CAR, dia 10fev2018, pelas

20 horas, no solar de santa maria em Riachos
Foi aceite o convite para o jantar comemorativo do 86º aniversário do CAR e a Junta far-seá representar pelo Presidente, o qual será portador de uma lembrança em cerâmica alusiva
ao aniversário a encomendar no CRIT. -----------------------------------------------------------------------9.

Informações várias do Presidente, nomeadamente, sobre:

Foram dadas algumas informações pelo Presidente, das quais destacamos:
Relvado sintético – Está agendada para o próximo dia 06.02.2018, uma reunião com o Sr.
Presidente da Câmara, o CAR e a Junta para a definição e clarificação dos procedimentos
para se avançar o mais breve possível com o procedimento.--------------------------------------Espaço cidadão – Realizou-se uma reunião no passado dia 15.01.2018, na Câmara
Municipal com o Sr. Vice-presidente e Técnicos do Município sobre este assunto. Foi
informado que para este serviço será disponibilizado um assistente técnico cujo tempo será
partilhado entre a freguesia de Riachos e a de Meia Via. Não foi apresentada a planta de
implementação do espaço na Junta, importante por causa das acessibilidades, pelo que
ficaram de a enviar para a Junta. Após a receção deste projeto, a Junta solicitou uma
reformulação da mesma, ao qual a Câmara agendou uma visita dos Técnicos do Urbanismo
ao edifício da Junta no próximo dia 07.02.2018.-------------------------------------------------------Passeios e recolha de água pluviais - na Rua da Bênção do Gado, desde a rotunda até à Rua
de Valada – as Infraestruturas de Portugal pronunciaram-se favoravelmente mas
solicitaram mais elementos para completar o projeto, os quais já foram solicitados ao
projetista, para voltar a reenviar o processo.-----------------------------------------------------------Acordos de Execução – Está definido pela Câmara um aumento de cerca de 60% ao valor
atual, já contemplados no orçamento municipal, mas continuamos a aguardar a revisão do
acordo com os novos cálculos e novos ajustes.-------------------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 02 da J. F. – 01.02.2018
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Alargamento do cemitério – o Sr. Tesoureiro informou que visitou o cemitério com o
solicitador, para no local, melhor se entender algumas dúvidas e vai ser feito um
levantamento por um topógrafo para se continuar a dar andamento a todo o processo de
legalização dos terrenos e construção do muro.
Abrigo de passageiros no Botequim – Foi informado pelo Sr. Tesoureiro que o andamento
dos trabalhos está em bom ritmo e que muito brevemente a obra estará concluída. ------------10. Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da
mesma;
Foi presente a correspondência recebida e deliberado o seguinte:
- Mail de 19.01.2018 do Paralelo 39, a propor 2 espetáculos á Junta pelo preço de 1000,00€
mais jantar das comitivas - Foi deliberado agradecer a sugestão que pareceu muito
interessante pois trata-se de artistas riachenses bem conhecidos como Célia Barroca e Siul
Sotnas (Luís Santos), mas neste momento a Junta não tem condições para se comprometer.
11. Conhecimento da correspondência expedida.
Foi presente a correspondência expedida, das quais destacamos, os ofícios enviados ao
Município sobre:
- Recuperação de antigas fontes e pontes do Almonda com a colaboração do NAR;
- Aquisição de faixa de terreno na Rua do Picado/Avenida dos Boieiros, para eventual
equipamento da Junta de Freguesia;
- Estacionamento da Rua dos Cingeleiros – reforço com sinalização horizontal;
- Repavimentação dum troço Rua Entre-Ruas e Rua 1º Janeiro (travessa do correio);
- Pedido de reunião - Riachos 2021.
Entre os e-mails destacamos os seguintes assuntos:
- Limpeza do eucaliptal Quinta de Carvalhais;
- Sobreiro inclinado para a EN3 em risco de queda. -------------------------------------------------------

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) ----------------------------------------------------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 02 da J. F. – 01.02.2018
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