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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS

Ata Número 14/2020

Mandato 2017 - 2021

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

RIACHOS

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JULHO DO

ANO DOIS MIL E VINTE 

 

 

------- Aos vinte e dois dias do mês de Julho, do ano dois mil e vinte, pelas 

vinte e uma horas, no salão do edifício da Casa do Povo, reuniu este órgão em 

sessão extraordinária, com a ordem de trabalhos que constitui anexo um a 

esta ata registando-se as seguintes presenças: presidente – David Garcia (PS); 

1º secretário – Sara Sá (PS);2º secretário-António Gaspar; João Moreira (PS); 

Miguel Cunha (PS);Célia Oliveira (PS); Joaquim Madeira (BE);Tiago Borga 

(PSD) e Carlos Duarte (CDU).-------------------------------------------------------

----------- Estiveram igualmente presentes os elementos do Executivo da 

Junta, Presidente José Júlio Ferreira e o Tesoureiro José Ferreira.-----------

--------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia deu 

início a sessão começando por cumprimentar os elementos presentes e pedir 

para fazer parte da ordem de trabalhos proposta de agradecimento público a 

todos que colaboraram na recuperação da ponte da Barreta como Ponto 2, 

passando o ponto 2 para o Ponto 3. Explicou ainda que sendo uma Assembleia 

Extraordinária, não haveria assim período antes da Ordem do Dia. -------------

-------O Senhor António Gaspar pediu a palavra e referiu que o transito na 

segunda fase do Bairro Sopovo está caótico. As viaturas não vão pela 

Destilaria e aceleram dentro do Bairro. Sugere que a velocidade permitida 

passe para 30 à hora desde o Ponto de Encontro, até a saída. Acrescenta que 

da Rua da Fonte à Igreja também o deveria ser.----------------------------------

---------------------------O Senhor Joaquim Madeira pediu a palavra e referiu 

que já tinha sugerido que na Rua da Liberdade as lombas fossem substituídas 
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por lombas normalizadas, que são visíveis. Também é da opinião que a 

velocidade fosse de 30 a hora, e que toda a malha urbana deveria ser de 40 a 

hora. Acrescentou que todos juntos deveremos pensar nisto e solicitar a 

Câmara a mudança de 40 na malha urbana e 30 em alguns locais.-----------------

------ O Presidente José Júlio disse que registava e que iria propor à Câmara, 

após formalização duma proposta da assembleia de freguesia.------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, deu início à ordem 

de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------

Ponto Um, Apreciação e votação da proposta de transferência de 

competências (Lei nº 50/2018 de 16/8 e DL nº 57/2019 de 30/4) 

apresentado pelo Executivo da Junta de Freguesia;------------------

----O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta para 

explicação do documento. Começou por desejar uma boa noite a todos e 

acrescentar que a proposta vem no seguimento das diligências que se tem 

feito junto da Câmara. Explica quais as competências que queremos propor que 

fiquem definitivamente a cargo da Junta, e acha que só teremos a Vila limpa e 

arranjada se for a Junta a ter essa responsabilidade, pois é da opinião que a 

proximidade às coisas permite-nos ter outra visão e outro acompanhamento 

que os serviços da Câmara não conseguem.---------------------------------------- 

Acrescentou que a competência do Centro Escolar já é da Junta, embora a 

verba seja pequena. Há, no entanto, competências que devem ficar com a 

Câmara, visto serem precisos técnicos e outras especializações que não temos.  

A proposta, agora apresentada, é só para a transferência de competências, 

não tem a ver com valores. E, só passam para a Junta, se houver acordo da 

Assembleia de Freguesia, e como estão a esgotar-se os prazos, traz agora o 

assunto à Assembleia.---------------------------------------------------------------

------- O Presidente deu explicação e conhecimento do processo até aqui. Que 

a Câmara tem argumentado que não pode alterar o contrato da “Suma” para 

não passar a competência da “limpeza de bermas e passeios” por inteiro, mas 

adiantou a hipótese de passar a fiscalização para a Junta. O Sr. Presidente 

referiu os valores da proposta a enviar ao Município e que no caso de a 

assembleia votar favoravelmente a proposta da Junta, no dia seguinte seguiria 

para a Câmara. Referiu também que após a proposta chegar à Câmara, esta 

tem um mês para dar resposta.-----------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia, David Garcia deu palavra ao Senhor 

Joaquim Madeira que questionou se em última instância a Assembleia Municipal 

poderá recusar. Que se a Câmara não tiver pelos ajustes, a Assembleia 

Municipal vai recusar, até porque não há mais nenhuma Junta interessada. Não 

percebe o porquê de algumas não quererem, visto que beneficiavam mais. 

Também concorda que haja algumas competências que a Junta não aceite 

porque envolve outras responsabilidades técnicas que não temos. Questionou 

os valores somados, incluindo quatro pessoas ligadas à limpeza, e um 
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assistente técnico quanto daria e se as verbas vem da Câmara para a Junta?--

------ O Presidente José Júlio respondeu que vem da Administração Central 

mas com reflexos nas transferências para o Município.-------------------------- 

O Senhor Joaquim Madeira acrescentou que duvida que a “Suma” esteja de 

acordo que a fiscalização seja feita pela Junta, mas que acha bem ser a Junta 

a fazê-lo, confiando muito mais. Acha também importante que com as 

competências se criem postos de trabalho.----------------------------------------

-----O Senhor Carlos Duarte pediu a palavra e questionou, se forem feitas 

todas as transferências, se a Junta tem competências para as assumir?--------

------Acrescentou que não lhe passa pela cabeça estar metade de Riachos 

limpo e outra metade não, que está de acordo não a cem mas a mil por cento. 

Disse ainda que passa pelo carro de limpeza na rua principal e que tem duvida 

se as escovas, escovam. Também acha que indo a Assembleia Municipal sem 

acordo da Câmara, não vai dar em nada, mas vamos batalhar por isso.----------- 

O Senhor Tiago Borga pediu a palavra para referir que vai votar 

favoravelmente, e que só vai trazer bem para a população. A Junta tendo mais 

meios, dará à população melhores condições. ------------------------------------- 

O Presidente José Júlio referiu que se as pessoas vivem aqui tem direito a ter 

a rua limpa e com bom aspecto.Não lhe interessa que venha muito ou pouco 

dinheiro, se houver meios. O que é importante é que seja autorizada a 

transferência de competências.------------------------------------------- 

O Senhor Joaquim Madeira acrescentou que devemos estar todos preparados, 

e especialmente a Junta, que a Câmara diga que sim, mas que depois na 

Assembleia não passe. Eles vão decidir o que a Câmara quiser. Devemos estar 

preparados e não ficar surpreendidos. Num orçamento de milhões causa mossa 

qualquer valor.-----------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Assembleia, David Garcia colocou documento a 

aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------

---- Ponto Dois, Proposta de agradecimento público a todos os 

colaboradores na recuperação da ponte da Barreta;------------------

----O Presidente Da Assembleia leu a proposta e questionou se a Junta tinha 

algo a dizer.--------------------------------------------------------------------------

----- O tesoureiro José Ferreira deu explicação do que foi feito. Que nesta 

ponte se teve que fazer soldaduras, foi preciso trabalhar na oficina da Breve 

Circuito, que emprestaram ainda geradores. A obra demorou um pouco mais do 

que se esperava. Que é uma obra de todos e individualmente não se conseguia 

fazer.--------------------------------------------------------------------------------

---- Foi posta a aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------

------Ponto Três, Informações do Presidente da Junta;---------------

-----O Presidente da Junta, José Júlio começou por dizer que foi aprovado o 

procedimento concursal da vaga que existia para assistente operacional, mas 

que concurso não foi lançado por causa da pandemia, tendo havido um 
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trabalhador das “Aguas do Ribatejo” Sr. Rui Estevão que pediu mobilidade e 

que veio então para a Junta. Ficou então preenchida a vaga pela mobilidade. O 

trabalhador antes de ficar definitivo tem um período experimental de tem 

noventa dias. --------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao Espaço Cidadão, já devia ter aberto no dia 8 de Julho, mas ainda 

não foram instalados os computadores nem a linha. Quanto ao funcionário, 

possivelmente terá que se por uma pessoa a meio tempo.-------------------------

Referiu ainda que o pavimento na estrada para ao Boquilobo, do Zé dos Pneus 

até à fábrica Lusitânia vão ser repavimentado, e que está em elaboração o 

projeto para os passeios para apresentar à Câmara.----------------------------- 

-O Senhor Joaquim Madeira questionou se passeios em vez de ser como 

aquelas lajes à entrada de Riachos, não poderiam ser em asfalto. Que devem 

ser mais baratos e não nascem ervas. Com o tempo começa a ir abaixo, e assim 

a manutenção deveria ser mais barata.---------------------------------------------

-------O Presidente José Júlio deu informação que já chegou material para 

fazer os passeios na rua da bênção do gado até a entrada de Casais Novos.----

---------Quanto ao aniversário da Freguesia a 23 de agosto, este ano será 

adiado, para data a anunciar. ----------------------------------------------------- 

Informou também que este ano foram atribuídas medalhas de Mérito aos 

Escuteiros e ao Dr. Jorge Guardado da Ucardio e votos de louvor ao João 

Triguinho e Francisco Barroso.-------------------------------------------------- 

Referiu ainda que foi pedida reunião a Câmara, por causa das condições do 

posto dos CTT, que por causa da pandemia, as pessoas esperam na rua, sendo 

um perigo. A sugestão seria trânsito alternado.-----------------------------------

----- Acrescentou que em relação as discussões sobre a Casa do Povo, tem 

recebido pedidos verbais de coletividades para terem o seu espaço.------------ 

O Presidente da Assembleia deu informação que recebeu carta da família de 

Joaquim Pereira a agradecer louvor que lhe endereçou.--------------------------

------ Questionou ainda se alguém se opunha a que se aprovasse ponto 1 e 2 em 

Minuta, para a Junta fazer andar as situações., ao que a Assembleia não se 

opôs.-------------------------------------------------------------------------------

Para terminar agradeceu a presença e desejou uma boa noite.--------------- 

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia, deu por encerrada a 

Assembleia de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata. ---------------------- 
(Ata já aprovada e arquivada com os respetivos anexos e rubricada em 
todas as folhas pelo Presidente da Assembleia e Secretários) ---------------
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 




