ATA N.º 4/2018
Reunião ordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em um de março de dois mil e dezoito
No dia um do mês de março 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 das atas das reuniões anteriores (01fev e 16fev2018);

3.

Apreciação da situação financeira da Junta;

4.

Mapa de pessoal da Junta;

5.

Deliberar sobre a utilização da Casa do Povo pela companhia de teatro “5 Sentidos” do

riachense Rui Lemos;
6.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma;
7.

Conhecimento da correspondência expedida. ----------------------------------------------------------

1.

Período antes da ordem de trabalhos

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

Leitura e eventual aprovação das atas das reuniões anteriores (01fev e 16fev2018);

Foram submetidas a apreciação e aprovadas por unanimidade, as atas das reuniões
anteriores n.°02/18 e 03/18 celebradas em 01.02.2018 e 16.02.2018, respetivamente. ----------
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3.

Apreciação da situação financeira da Junta

Foi presente o mapa de fluxos de caixa com data de 23.02.2018, que se anexa (Anexo1), o
qual apresenta um saldo de execução orçamental de 31.640,98€ € (trinta e um mil
seiscentos e quarenta euros e noventa e oito 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.

Deliberar sobre a utilização da Casa do Povo pela companhia de teatro “5 Sentidos” do

riachense Rui Lemos;
Foi ratificada a cedência do salão da Casa do Povo á companhia “5 Sentidos” para a
realização de espetáculos de Teatro nos dias 10 e 11 março, tendo em consideração o facto
de ser de um jovem produtor riachense, Rui Lemos. ------------------------------------------------------6.

Leitura da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre o conteúdo da

mesma;
Foi presente a correspondência recebida e tomadas as seguintes deliberações:
- Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo” – aceitar o convite para participar no 28º aniversário no
próximo dia 11 março e ceder o parque 25 de abril para a realização da 22ª concentração
“motard” de Riachos, nos dias 29, 30 de junho e 01 de julho.
- Luís Santos, Paralelo 39 – pedido de utilização do Largo da Igreja Velha para atividade
cultural – apresentação ao público e media do Indifado de Célia Barroca – a Junta de
Freguesia deliberou não colocar impedimento á utilização do espaço e apoiar com o jantar
para a equipe técnica e banda (9 elementos).
- Curso de Manobrador de máquinas agrícolas e florestais – proporcionar a formação ao
assistente operacional Luís Gonçalves, nos dias 3 e 10 de março a decorrer no salão dos
cingeleiros em Riachos. O curso é grátis.--------------------------------------------------------------- Internet móvel – deliberado acrescentar ao contrato com a NOS a internet móvel com um
custo de 12,50€ mês e 10€ de adesão.---------------------------------------------------------------------
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7.

Conhecimento da correspondência expedida.

Foi presente a correspondência expedida, das quais destacamos o seguinte:
- Regulamento de apoio ao associativismo – foram apresentadas 4 candidaturas para apoio
regular, das seguintes coletividades: Clube Atlético Riachense, Sociedade Columbófila de
Riachos, Rancho Folclórico “Os Camponeses” e Sociedade Velha Filarmónica Riachense.
Em próxima reunião estas candidaturas irão ser analisadas e definida a verba a distribuir.
De seguida, o Presidente prestou algumas informações, entre as quais referimos:
- Inauguração da residência sénior Casal das Flores em 18 março.------------------------------- Casa do Povo - Reunião técnica no local no passado dia 21 fev., com o Sr. Presidente da
Câmara, Sr. Eng.º Vicente, Sr. Joaquim Santana e a Junta de Freguesia, para avaliar da
possibilidade de avançar com a requalificação por fases. No entanto o Sr. Joaquim Santana
Diretor do rancho, em presença do estudo prévio de projeto realçou que a futura sala de
ensaio do Rancho não tinha dimensão suficiente pelo que foram de imediato avançadas
outras soluções.---------------------------------------------------------------------------------------------Face a esta situação o Executivo da Junta entende que deve ser reavaliada a situação pelo
que vai contatar a Câmara para o efeito.
- Recuperações da fonte de valada – os trabalhos do NAR tiveram início em 23 fevereiro.
Ficou decidido voltar a pedir apoio á Câmara pois é provável que a recuperação ultrapasse
valores previstos.------------------------------------------------------------------------------------------- Assembleia de freguesia no próximo dia 05mar – foi pedida a presença do Sr. Presidente
da Câmara para melhor informação sobre o principal ponto em apreciação – acessibilidades
á zona industrial.------------------------------------------ -----------------------------------------------------------

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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