ATA N.º 5/2018
Reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Riachos
Celebrada em vinte e um de março de dois mil e dezoito
No dia vinte e 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 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.

Regulamento de apoio ao associativismo – apreciação dos requerimentos recebidos

(apoios regulares e pontuais) e definição/aprovação dos critérios a aplicar.
2.

Encontro dos Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho - preparação;

3.

Comemoração do 95º aniversário da fundação da freguesia a 23 agosto 2018 –

programa preliminar;
4.

Representação da Junta de Freguesia no centenário da guerra 1914/1918 em França e

ao cemitério dos Portugueses em Richebourg;
5.

Conhecimento da correspondência expedida.

6.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre a mesma.

7.

Informações do Presidente sobre a atividade da Junta. --------------------------------------------

1.

Regulamento de apoio ao associativismo – apreciação dos requerimentos recebidos

(apoios regulares e pontuais) e definição/aprovação dos critérios a aplicar.
Após análise das candidaturas apresentadas por Clube Atlético Riachense, Sociedade Velha
Filarmónica Riachense, Sociedade Columbófila de Riachos e Rancho Folclórico “Os
Camponeses” de Riachos, foram definidos os seguintes critérios para atribuição dos valores
dos subsídios, conforme o estipulado no referido Regulamento e dentro do orçamento
disponível para 2018, e que são os seguintes:
Apoio regular:
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5% do total das despesas de atividade constantes do balanço sujeito a um valor máximo de
800€/ano. Consideram-se elegíveis as despesas de funcionamento.
As rubricas de água, luz e gaz são majoradas com mais 20%, sujeito a um valor máximo de
800€/ano.
Os apoios regulares são pagos trimestralmente, nos meses de Abril, Julho, Outubro e
Janeiro entre os dias 20 e 30, por transferência bancária e após a apresentação da
fatura/recibo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Apoios pontuais:
Foi estabelecido o valor máximo de 25% do valor total de cada atividade ou acção.
O total dos apoios pontuais não pode exceder os 30% do total das ações e/ou atividades do
ano e os 1000€/ano.
Os apoios pontuais são pagos mediante a disponibilidade da tesouraria da Junta de
Freguesia e após comprovação da totalidade da despesa da ação e/ou atividade.
Estas normas estão ainda sujeitas a ratificação na reunião ordinária da Junta de Freguesia
no próximo mês de Abril, pelo que as coletividades que apresentaram candidaturas podem
apresentar dúvidas e ou sugestões até ao próximo dia 02/4/2018, o que para este efeito vão
ser informadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Encontro dos Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho - preparação;

Foi decidido marcar o encontro dos Executivos das Juntas de Freguesia para o dia 14 de
Abril próximo, na Casa do Povo em Riachos, conforme ficou combinado no último encontro
organizado pela Junta da Meia Via. Ficou ainda decidido auscultar as Juntas sobre a ordem
de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Comemoração do 95º aniversário da fundação da freguesia a 23 agosto 2018 –

programa preliminar;
Foi deliberado comemorar o 95º aniversário da fundação da freguesia nos moldes do ano
anterior, ou seja, cerimónia comemorativa no dia 23 de agosto e atividades no fim-desemana seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Representação da Junta de Freguesia no centenário da guerra 1914/1918 em França e

ao cemitério dos Portugueses em Richebourg;
Ficou decidido a Junta fazer-se representar pelo Presidente na comitiva da iniciativa dos
Serviços Municipais que vai às comemorações do centenário da batalha de La Lys e ao
cemitério dos portugueses a Richebourg onde se encontram sepultados dois riachenses, com
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partida no dia 6 abril e chegada dia 10 abril. Foi decidido mandar fazer uma placa de
homenagem para deixar no cemitério. ------------------------------------------------------------------------5.

Conhecimento da correspondência expedida.

Foi presente a correspondência recebida e tomadas as seguintes deliberações:
- Ofício da Câmara a convocar a Comissão Municipal de toponímia para o dia 12 de março
de 2018. Esteve presente o Presidente e foi atribuído o nome de Rua das Tílias (anterior
Rua B), Casais Castelos.
- Convite da Casal das Flores FC, Lda. para a inauguração da obra da residência sénior no
dia 18 de março. A Junta fez-se representar.
E-mail de 14.03.2018 do TER a propósito da utilização da Casa do Povo reclamando sobre a
falta de diálogo das coletividades que dá origem a equívocos.
Foi decidido o seguinte:-------------------------------------------------------------------------a) Convocar uma reunião das coletividades residentes da Casa do Povo para um
diálogo sobre o funcionamento da mesma.----------------------------------------------------------b) Pedir a colaboração das coletividades para dentro do possível fazer um calendário
anual das atividades e comunicar á Junta que por sua vez dará conhecimento geral
para evitar sobreposições de eventos.------- --------------------------------------------------------6.

Conhecimento da correspondência recebida e eventuais deliberações sobre a mesma.

Foi presente a correspondência expedida, da qual destacamos o seguinte:
- E-mail para a CMTN em 16/3 – prédio em ruínas na rua da bênção do gado nº 18. -----------7.

Informações do Presidente sobre a atividade da Junta.

Não houve informação acrescida da parte do Sr. Presidente. -------------------------------------------

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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