ATA N.º 3/2018
Reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em dezasseis de fevereiro de dois mil e dezoito
No dia dezasseis 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 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 2;

2.

Apreciação dos seguintes pedidos e convites e respetiva decisão:

a)

Rancho Folclórico – tarde de folclore em dia 17 março 2018 – Convite e pedido de

aparelhagem sonora
b)

Sociedade Velha Filarmónica – Convite para o 134º aniversário dia 10 março 2018 e

pedido reunião com a Direção eleita em 05 janeiro 2018 para apresentação do plano de
atividades da coletividade;
c)

Rancho Folclórico – pedido de reparação da janela e estore da sede na Casa do Povo.

3.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma;
4.

Conhecimento da correspondência expedida e informação do Presidente sobre a

atividade da Junta e eventuais tomadas de posição. -------------------------------------------------------

1.

Apreciação da alteração orçamental da despesa nº 2;

Foi apreciado e aprovado por unanimidade, a alteração orçamental da despesa nº 2, cujo
movimento global é de 4.300,00€.
Em consequência e associada a esta alteração, foi aprovada por unanimidade a alteração nº
1 do (PPA)- plano plurianual de atividades (ações mais relevante) e alteração nº 1 ao PPI –
plano plurianual de investimentos. As mesmas vão ser submetidas à apreciação e eventual
aprovação da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------Mandato 2017/2021 - ATA n.º 03 da J. F. – 16.02.2018
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2.

Apreciação dos seguintes pedidos e convites e respetiva decisão:

a)

Rancho Folclórico – tarde de folclore em dia 17 março 2018 – Convite e pedido de

aparelhagem sonora
Foi aceite o convite do Rancho Folclórico para estar presente no próximo dia 17 de março na
tarde de folclore e cedida a aparelhagem sonora conforme solicitado.
Foi ainda decidido mandar fazer no CRIT 4 lembranças para oferecer aos ranchos que nos
visitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)

Sociedade Velha Filarmónica – Convite para o 134º aniversário dia 10 março 2018 e

pedido reunião com a Direção eleita em 05 janeiro 2018 para apresentação do plano de
atividades da coletividade;
Foi aceite o convite para as comemorações do 134º aniversário da SVFR e mandar fazer
uma lembrança no CRIT para oferecer, e brevemente vamos nos reunir com a direção
recém-eleita (05jan2018) para apresentação do plano de atividades. --------------------------------c)

Rancho Folclórico – pedido de reparação da janela e estore da sede na Casa do Povo.

Foi decidido suportar o custo total da reparação das janelas e estores na sede do Rancho na
Casa do Povo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais tomadas de posição sobre o

conteúdo da mesma;
Foi presente a correspondência recebida e deliberado o seguinte:
- E-mail de 02fev, com informação sobre um carro transporte de urnas para o cemitério,
feito na serralharia do Ideia em Riachos, com o custo de 623,00€ + IVA. Ficou para decisão
futura.
- E-mail de 08fev da LaserSite com orçamento para 2 conjuntos de logotipo para os abrigos
de passageiros com o preço de 39,90€ + IVA/Unidade. Foi decidido por unanimidade aceitar
o preço e fazer a requisição do serviço.
- Convite para a Gala de “O Mirante” próximo dia 01 março para entrega de prémios
“Personalidade do Ano”. Foi decidido aceitar o convite.
- Oficio da CMTN para workshop prevenção de incêndios florestais dia 09fev2018 na
Câmara. Vai estar presente o Tesoureiro José Ferreira.
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- Ofício da CMTN, sobre Operação Floresta Protegida 2018, com início dia 20 fevereiro,
concentração Praça 5 de outubro em Torres Novas. Vai estar presente e acompanhar o José
Ferreira, tesoureiro.
- Ofício da CMTN, sobre Centenário da Batalha de La Lys, solicitando colaboração para
encontrar familiares de 2 riachenses mortos em combate e sepultados em França. ------------4.

Conhecimento da correspondência expedida e informação do Presidente sobre a

atividade da Junta e eventuais tomadas de posição.
Foi presente a correspondência expedida, das quais destacamos, os seguintes e-mails
enviados ao Município sobre:
- Acordos de execução/pequenas reparações na escola no dia 02fev - – pedido de reembolso
de despesa no valor de 517,83€;
- Pedido de reparação da caldeira do jardim-de-infância do CER no dia 16fev. -------------------O Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas dezasseis 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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