
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

   

 

  

 

     

  

 

     

 

 

   

    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS

Ata Número 12

Mandato 2017 - 2021

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

RIACHOS

REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE FEVEREIRO DO

ANO DOIS MIL E VINTE

------- Aos dezassete dias do mês de Fevereiro, 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,  o  Tesoureiro  José  Ferreira e a Secretária 
Sónia Parreira -----------------------------------------------------------------------.

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

cumprimentou  o público presente,  assim  como  os  colegas  da  Assembleia  de 
Freguesia  e  da  Junta.  Deu informação  que nas  sessões  extraordinárias  não 
existe período antes da Ordem do Dia, a não ser que, o Presidente a conceda, 
o que  assim o  será  mas  por  20/25  minutos  para  não  estender  muito  a 
assembleia  e  pediu  para  além  de  serem  o  mais  sintéticos  possível,  não 
entrassem em diálogo. ------------------------------------------------------------

------ O  Presidente  da  Junta,  José  Júlio  fez  uso  da palavra  para 
cumprimentar os presentes, agradecer a presença do público e referir que há 
um  ponto  na  ordem  de  trabalhos  (Ponto  6),  que  apesar  de  a convocatória  ser 
pública,  falou  com  membros  da  associação  para  estarem  presentes,  se  fosse 
essa  a  sua  vontade.  Acrescentou  que  situação  é  conhecida  e  que  se  alguém

quisesse perguntar alguma coisa, ele estaria disponível para responder.--------
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---  O primeiro interlocutor, o Senhor Jorge Ferreira questionou se havia 

algum critério para a cedência da Casa do Povo a coletividades?-----------------

-----------  O Presidente da Assembleia, David Garcia respondeu que existe 

regulamento que foi aprovado onde contempla vários aspetos.-------------------

------ O Senhor Presidente José Júlio fez uso da palavra e referiu que o 

regulamento é mais sobre tabelas e taxas. O critério que se tem, é que 

normalmente se empresta. A questão que se mete é que se tem que adequar 

espaço ao pedido que fazem. Quanto á situação, o que se põe, e elementos da 

Assembleia são testemunhas disso é a duração são 15 dias e as outras 

atividades terão que ficar suspensas. Para além do tempo, é se é adequado 

haver exposição.---------------------------------------------------------------------

-------  O Senhor Jorge Ferreira pediu novamente a palavra e referiu que se 

cingem a outras exposições onde vão. No Entroncamento já foi feito no 

Pavilhão, no Centro Cultural. Acrescentou que na Exponor fizeram o 

Campeonato do Mundo.--------------------------------------------------------------

-------  O Senhor Fábio Pascoal pediu a palavra e referiu que na questão do 

tempo, não dá para fazer em menos, mas também dão alternativa para as 

outras atividades serem feitas nas instalações da Columbofilia.-----------------

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

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

----- Ponto Um, Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do ano de 2019;-----------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta, José 

Júlio que começou por dizer que na receita foram cobrados 219.740,77 euros. 

Acrescentou que no balancete orçamental da despesa a despesa paga foi de 

177.423,64 euros e que não há faturas em atraso e todas as despesas de 2019 

foram pagas. Deu breve explicação do documento dos Fluxos de Caixa e 

referiu o valor que transitou para o ano de 2020 foi de 42.317,13euros. 

Referiu ainda que nos pagamentos a despesa que sobressai é da despesa com o 

pessoal.------------------------------------------------------------------------- 

    O Presidente da Assembleia, David Garcia questionou se alguém queria 

intervir, agradeceu ainda ao Presidente da Junta e colocou documento a 

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

----- Ponto Dois, Apreciação do mapa de pessoal da Junta de Freguesia;--

------ O Presidente da Assembleia referiu que é um ponto que normalmente 

vem as Assembleias.------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Junta acrescentou que mapa está alterado em relação 

ao anterior, com a aposentação do funcionário Senhor José Carlos Pereira ---

 Ponto Três, Apreciação e votação da 1ª revisão do orçamento da 

receita e da despesa de 2020;-----------------------------------

------ O Presidente da Assembleia, David Garcia explicou que tem a ver com a 
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integração do saldo de gerência, que transita do ano de 2019 para ano 

corrente.-----------------------------------------------------------------------  

Deu a palavra ao Presidente da Junta, José Júlio que começou por dizer que 

normalmente a 1ª revisão é feita em Abril, mas que se optou por fazer agora, 

visto que há necessidade de reforçar o orçamento logo que possível. Referiu o 

saldo que transita para este ano, e que dá para ver onde vai ser aplicado, no 

mapa onde diz Alterações Orçamentais. Acrescentou que a Câmara vai 

transferir dinheiro, para se fazer obras nas acessibilidades ao Espaço 

Cidadão, através de contrato programa e não contrato interadministrativo. 

Explicou ainda que na parte da despesa, se dividiu o dinheiro por onde fazia 

mais falta e que se aumentou a rubrica da festa do Padroeiro e da Bênção do 

Gado.---------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Joaquim Madeira fez uso da palavra e referiu que houve dois 

investimentos que foram corrigidos para menos, o Parque 25 de Abril e o furo 

do jardim da vila.------------------------------------------------------------------ 

------ O Presidente da Junta, José Júlio explicou que as só estão inscritas as 

verbas que há a garantia de receber ou que estão definidas. Para o Parque 25 

de Abril há dois projetos e num está-se a espera do resultado duma 

candidatura. Do furo, ainda não se conseguiu fazer contrato com a Câmara, 

visto ser uma melhoria no Jardim que é da Câmara, tem que haver uma 

licença.---------------------------------------------------------------------------- 

Referindo-se ao furo o Senhor Joaquim Madeira usou de novo a palavra, para 

referir que sendo um ato meramente administrativo, como demora tanto 

tempo? Como é que uma coisa anda a rebolar só por causa dum buraco? Diz ser 

incompreensível.------------------------------------------------------------------  

O Presidente José Júlio referiu que a ideia do furo saiu da Junta, mas 

pensando que seria fácil o contrato interadministrativo mas explicou que, 

mesmo depois dos serviços do Município concordarem, o que ainda não 

aconteceu, tem que ser aprovado em reunião de Câmara, depois tem que vir à 

Junta e Assembleia e depois novamente á Câmara e Assembleia Municipal.-----

------O Senhor Tiago Borga questionou como foi feito o contrato da obra de 

acessibilidade á Junta.--------------------------------------------------------------

------ O Presidente José Júlio respondeu que a Câmara tinha verba estipulada 

para a obra e que propuseram à Junta fazer obra e transferiram o dinheiro 

através dum contrato programa--------------------------------------------------

  O Presidente David Garcia enalteceu que este ano pela primeira vez o 

orçamento passou a barreira dos 270 mil euros, e com reforço de verbas 

poderá ficar perto dos 300 mil.----------------------------------------------------

--------------------- Foi posto a aprovação, o qual foi aprovado com uma 

abstenção do Senhor Joaquim Madeira (BE) com a explicação que se tinha 

abstido no orçamento.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto Quatro, Apreciação e votação da 1ª revisão do (PPA) Plano de 

atividades ações mais relevantes e (PPI) Plano Plurianual de investimentos 

do ano de 2020;-----------------------------------------------------------------  

------ O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio começou por explicar 

que o que foi corrigido no PPA como o apoio às coletividades - apoios regulares 

e os pontuais. Foram reforçadas as verbas dos festejos da freguesia, sendo 

também reforçadas as verbas da Festa do Padroeiro e da Bênção do Gado.-----

----- Explicou que no PPI criou-se o projeto para aquisição de máquinas e que 

se continua a tentar legalizar terrenos do cemitério. Quanto ao Espaço 

Cidadão já foi escolhido empreiteiro pelo que tinha orçamento mais barato. 

Acrescentou que foi reforçada verba do abrigo de passageiros à saída da 

Costa Brava e que para a sinalização horizontal e vertical e toponímia para 

mandar fazer umas placas.-------------------------------------------------------- 

Explicou ainda que para o parque 25 de Abril há dois projetos: um o número 

05/2020 para beneficiações diversas, e o número 15/2019, que é o que se 

refere à candidatura ao PDR2020 com o título “Parque Vida + Saudável e 

Circuitos Culturais” que só tem a verba inscrita de dez mil euros que se refere 

ao financiamento da Câmara do ano anterior ao que há-de acrescer mais dez 

mil euros do Município referente a apoio do ano 2020 e cerca de 78 mil euros, 

caso a candidatura seja aprovada, valores que não constam no PPI por serem 

“não definidos” e o mapa do SNCAP não ter essa coluna.------------------------- 

 O Presidente David Garcia questionou tempo de execução da obra do 

Espaço Cidadão, que o Presidente José Júlio respondeu ser de noventa dias.---

--- O Senhor Joaquim Madeira pediu a palavra e diz que é da opinião que 

Junta devia progressivamente atuar no apoio a famílias carenciadas. Que é 

uma das lacunas que as Juntas têm, que deviam interferir em áreas 

específicas, como em pequenos consertos nas habitações.------------------------

-------  O Senhor Tiago Borga questionou se os seis mil para a Bênção do Gado 

foi negociado?-----------------------------------------------------------------------

-------  O Presidente José Júlio respondeu que foi a verba com que se decidiu 

apoiar.-------------------------------------------------------------------------------- 

 O Presidente da Assembleia David Garcia, referiu que Riachos já teve 

resposta de habitação social e que a casa do Parque 25 de Abril foi 

remodelada há uns anos com intuito de ajudar. Referiu ainda que há casos de 

emergência que se vai tentando ajudar.--------------------------------------------

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

------ Ponto Cinco, Apreciação e votação da proposta do Executivo da 

Junta para abertura do procedimento concursal para admissão de um 

assistente operacional;--------------------------------------------------------- 

------ O presidente da Junta, José Júlio explicou que no fundo é autorização 

para substituição o assistente operacional. Lamentou estarmos mal a nível de 

pessoal, que há dificuldades com pessoal do centro de emprego. Que temos 
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duas candidaturas no IEFP e que também não se tem conseguido prestadores 

de serviços.-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Joaquim Madeira fez uso da palavra para dizer que a Câmara tem 

500 ou 600 funcionários e não há pessoal. Entende-se que contratar uma 

pessoa é uma despesa, mas é sim um investimento. Questionou se é para o 

quadro?------------------------------------------------------------------------------

------ Foi posto a aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade---------------

------ Ponto Seis-Apreciação e votação de um parecer da AOR-Associação 

Ornitófila de Riachos para cedência da Casa do Povo para a realização da 

22ª Expo-Aves;--------------------------------------------------------------------

------ O Presidente David Garcia deu a palavra ao Presidente da Junta José 

Júlio que começou por dizer que a Junta tinha competência para decidir, mas a 

Assembleia é testemunha das opiniões que tem surgido sobre isso. O problema 

foi tantas vezes levantado que a Junta decidiu que deveria ouvir a Assembleia 

de Freguesia. Acrescentou que seja qual for a decisão, será sempre 

condicional, dependendo das datas das obras na Casa do Povo. Referiu que se o 

concurso for lançado e interferir com datas, não irá haver nenhuma atividade 

para essa altura.------------------------------------------------------------------ 

------ O Presidente David Garcia usou da palavra para dizer que esta cedência 

é uma competência óbvia da Junta de Freguesia, que decidiu consultar a 

Assembleia, mas que o voto que ali for feito será uma recomendação à Junta, a 

decisão será sempre desse Órgão.-------------------------------------------------

------ O Senhor João Moreira pediu a palavra e referiu que se vai aprovar uma 

coisa que não se sabe se poderemos oferecer. Questiona se não será melhor 

para a organização procurar outra local.-------------------------------------------

----- O Senhor Joaquim Madeira pediu a palavra e referiu que não é 

frequentador assíduo de atividades na Casa do Povo, mas na sua opinião o local 

não se adequa à exposição. Noutras localidades tem vários espaços que surgem 

como alternativas, e em Riachos só há este espaço. Diz já ter sugerido uma 

tenda de exposição, mas que sabe que é caro. Acrescentou ainda que a ser 

feita naquele local, será o ultimo ano. Também referiu que teve o cuidado de 

falar com duas pessoas utilizadoras do espaço, dirigentes e que estão 

completamente em desacordo de ser feito nesse local. Pessoalmente acha 

também que espaço não é adequado.-----------------------------------------------

------ O Senhor Tiago Borga questionou quantas edições foram ali feitas? Foi-

lhe respondido que teriam sido três. Acrescentou que não tem nada contra, 

que não percebe nada de aves, e que se houver condições para o evento, tudo 

bem por ele.--------------------------------------------------------------------------

------  O Senhor Carlos Duarte fez uso da palavra para falar nas questões da 

Saúde Pública que se tem levantado após evento. Referiu também que local é 

utilizado para ginástica, rancho. E que mesmo não percebendo, há muitas 

queixas a nível do ar.----------------------------------------------------------------
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------ O Senhor Joaquim Madeira referiu que a Junta deverá dar opinião.------

------ O Senhor João Moreira disse que se houver limpeza adequada não será 

risco. Só há risco quando há presença contínua.-----------------------------------

------ O Senhor António Gaspar referiu que as maiores queixas são por causa 

do cheiro, e que não há condições naquele local, sendo uma questão de Saúde 

Pública.-------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente José Júlio referiu que a Junta recebe mails a 

“achincalhar” por causa da situação.------------------------------------------------

------- O Presidente da Assembleia David Garcia acha que deve haver votação 

para que não haja inibição, sugerindo assim voto secreto.------------------------

------ O Senhor Miguel Cunha pediu a palavra e começou por dizer que apesar 

de gostar de aves, tem aves em casa e na quinta dos avós. Acrescentou que 

acreditando que haja ou não obras, cede-se o espaço este ano, caso não as 

haja. Sabe que há pessoas que falam mal, outras bem. No fim de existirem 

obras terão que arranjar plano B. Se por motivos de obras não se puder fazer, 

não se faz.--------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente David Garcia acha que se deve recomendar à Junta por 

meio de votos secretos.-------------------------------------------------------------

------ Feita votação que deu em 4 votos Sim (Cedência), 2-Não e 3 Brancos.---

------ Acrescentou que Junta irá por certo tomar decisão de acordo com 

opinião da Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------

------ Ponto Sete-Informações do Presidente da Junta;--------------------- 

------ O Presidente da Junta de Freguesia José Júlio deu informação que foi 

pedido orçamento ao projetista para a entrada da Vila pelo Viaduto do Campo, 

próximo da Estação. Que relativamente à transferência de competências, já 

foi apresentada proposta à Câmara e ainda que a Câmara pediu para se dar 

informação de dois dos troços a serem repavimentados.-------------------------

- O Senhor Joaquim Madeira questionou qual o projeto para a entrada da 

Rua da Estação?---------------------------------------------------------------------

-------  O Presidente José Júlio respondeu que será também o arranjo dos 

passeios.----------------------------------------------------------------------------

  O Senhor Joaquim Madeira questionou ainda se em relação à Casa do 

Povo, o projetista virá falar com as pessoas tal como sugerido.------------------

------ O Presidente José Júlio respondeu que sim.--------------------------------

------ O Senhor Carlos Duarte questionou se é projeto novo ou se é baseado 

naquilo que se tem falado na Assembleia. Falou também que apesar da obra ter 

que ser feita, na Rua Aldeia do Ribatejo, na 2ª Fase da Sopovo, a estrada foi 

toda furada e que agora são autênticas valas à porta das pessoas. Sugere 

arranjo do estacionamento em frente ao parque 25 de Abril e colocação de 

uma ilha ecológica.---------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente respondeu que quando questionou lhe disseram que obra 

ainda não estava acabada.-----------------------------------------------------------
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------ O Presidente David Garcia disse que desde a última assembleia teve 

convites de várias associações e que o Joaquim Madeira sugeriu que quando 

viesse algum convite para a Assembleia se desse conhecimento a todos os 

membros. Acrescentou que infelizmente muitas das nossas associações não 

reconhece que a Assembleia de Freguesia é um órgão que deve estar 

representado. E que devemos mostrar às pessoas que é um órgão ativo.--------

------ O Senhor Joaquim Madeira é da opinião que eventos que são de 

carácter público devem ser dinamizados.------------------------------------------

-------  O Presidente David Garcia disse que vai passar a dar informação por 

SMS.------------------------------------------------------------------------------ 

Questionou a Assembleia se alguém se opõe que Pontos 1,3,4 e 5 sejam 

aprovados em minuta, ao que a Assembleia não se opôs. Colocado à votação foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------

------ Para terminar agradeceu a presença do público 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) ---------------
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




