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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS

Ata Número 11

Mandato 2017 - 2021

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS

REALIZADA NO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DO

ANO DOIS MIL E DEZANOVE 

 

 

------ Aos dezanove dias do mês de Dezembro, do ano dois mil e dezanove, 

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

em sessão ordinária, 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); João Moreira (PS); Miguel Cunha (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 e deu informação que tinha havido dois 

pedidos de ausência, do António Gaspar e da Célia Oliveira, sendo substituídos 

pelo Germano Moura e José Ferro.-------------------------------------------------

-------  O primeiro interlocutor, o Senhor Nuno Ferro cumprimentou os 

presentes e disse ter três ou quatro questões, começando por questionar 

sobre o Parque 25 de Abril, que no orçamento plurianual existem duas verbas 

destinadas ao parque e não se sabe projeto, questionado o valor de vinte mil 

euros. Questionou também a diferença de valores no orçamento para o Jardim 

da Vila , que no orçamento de 2019 era de dez mil euros para bomba e furo e 

que no de 2020 só para a bomba são 8,5 mil euros. Perguntou ainda se a 

iluminação da Vila será para alterar para Leeds. Para última questão, se as três 

estradas que a Junta assumiu e que estão no orçamento foram indicadas pela 

Junta ou pela Câmara. Sugeriu ainda que houvesse atualizações no site da 
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Junta, divulgando eventos, assim como tendo informação das associações, 

contactos, horários de atendimento da Junta e afins. ---------------------------

------- O Presidente da Assembleia, David Garcia questionou Fernando Triães, 

se teria alguma situação a por? ----------------------------------------------------

------- O Senhor Triães aproveitou então para perguntar se a estrada 

Nacional já foi desqualificada?-----------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente José Júlio fez uso da palavra começando por 

cumprimentar os presentes e começou então pelas respostas ao Nuno, que 

realmente estão duas verbas em aberto no PPI, o que não foi feito do plano do 

ano passado, transitou para este ano. Acrescentou que o contrato programa 

entre a Câmara e a Junta para o projeto de melhoramento dos balneários, terá 

que ser feito até Maio. Referiu também que todo o orçamento e PPI foram 

feitos e que quando se fechou as contas de 2019 reforçou-se algumas verbas. 

Em relação ao Jardim da Vila, continuamos à espera da decisão da Câmara. 

Para haver o furo tem que haver contrato inter-administrativo com a Câmara, 

pois o furo é sua responsabilidade, acrescentando que para a bomba a verba 

chega.--------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à iluminação, a informação que diz ter é que é para alterar tudo 

para Leeds.--------------------------------------------------------------------------

-------  Na questão dos arruamentos, foi pedido pela Câmara os arruamentos 

que mais precisavam de alcatroamento, e onde a Junta acha haver mais 

necessidade é na Rua Padre Cruz, Rua De Santo António (zona de Casais 

Castelos) e Rua da Estação.---------------------------------------------------------

-------  Em relação ao site, concordou com Nuno Ferro e achou que o site 

poderia ser mais dinâmico. Disse que eventos e cartazes podem ser colocados 

com regularidade, e que contactos das associações já lá estão alguns. Quanto à 

disponibilidade de atendimento da Junta, não se justifica lá estar, visto estar 

sempre disponível.-------------------------------------------------------------------

-------  Em resposta ao Sr. Triães, respondeu que a estrada já foi 

desclassificada, que já está no domínio do Município.-----------------------------

------- O Senhor Triães sugeriu que fosse alterado o traço descontínuo que 

existe na estrada que vai desde a estação aos semáforos.-----------------------

------ O Presidente José Júlio respondeu que há 3 ou 4 anos mandou ofício, 

mas nunca mais prestou atenção a isso.--------------------------------------------

------  O Presidente da Assembleia, David Garcia deu palavra aos elementos da 

Mesa.---------------------------------------------------------------------------------

------  O Senhor Joaquim Madeira pediu palavra, começando por cumprimentar 

os presentes, desejando Boas Festas, acrescentando que na última Assembleia 

de Freguesia, tanto ele como o Presidente da Assembleia esqueceram que 

tinham falecido dois ex-autarcas de nome José Marques e Joaquim Pereira, 

não sendo hábito nesta assembleia aprovar votos de pesar seja por quem for, 

acha que se deveria inverter isso e sempre que alguém desaparecer do nosso 
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convívio fazer voto de pesar, seja por ex-autarcas ou pessoas que tiveram 

ação relevante na freguesia. Devemos demonstrar o nosso apreço para as 

pessoas que fizeram algo pela Vila. Há tradições que gosta, que é o 

reconhecimento, e que hoje em dia já não há cortejo fúnebre, não há bandeira 

ou estandarte. Acrescenta que deseja que a Assembleia apresente um voto de 

pesar aos Ex- autarcas e outras pessoas que se evidenciem.---------------------

-------  Por último duas correções, chama a atenção que o site deveria ter 

eventos da Vila, mas ser falado na freguesia, porque há mais dois lugares. Faz 

chamada de atenção que os serviços da Câmara não indeferiram, pois serviços 

não dão parecer negativo, nesse caso concreto da estrada, se fosse entendido 

que deveriam fazer, faziam. Quem indefere é o vereador.---------------------- 

-------  O Senhor Carlos Duarte pediu palavra e chamou a atenção que aquando 

da Festa do Padroeiro se fez o trail e os pódios da entrega de prémios foram 

postos no Pavilhão, salientando que a porta estava aberta, chamou-se e não 

havia ninguém. Só não trouxe nada porque não quis.-------------------------------

------ Falou ainda que no Jornal da semana anterior vinha a entrevista com o 

Presidente, e que em relação à Casa do Povo, foi aprovado projeto na 

Assembleia que envolvia anfiteatro e que agora o anfiteatro não é 

contemplado. Diz que situação é extremamente grave. Assembleia decidiu uma 

coisa e agora vem outra. Espera que a decisão não tenha a ver com opinião do 

Senhor Joaquim Santana e Farinha Paula. Salienta que a Assembleia aprovou 

outra coisa.----------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Tiago Borga pediu a palavra e questionou a situação da 

Estrada Nacional, que vai dar aos contentores e se podem fazer marcação da 

estrada. Perguntou também como estão as coisas do Espaço Cidadão e como 

estão delineadas as coisas das transferências de competências para a Junta?-

------ O Presidente José Júlio respondeu assim às várias questões, quanto ao 

Sr. Carlos, não sabe o que dizer. Foi aprovado na Assembleia um projeto para 

anfiteatro e remodelação da casa do Povo. Não há condições para fazer agora 

o anfiteatro e poderá ser feito posteriormente. Projeto vai ser começado em 

Janeiro, vai ver se projetista vem cá e debatemos isso. A sua opinião é não 

deixar estragar a sala, podendo encontrar outras soluções, mas estragar o 

salão que está é má politica para as atividades que agora são feitas. O projeto 

vai ser baseado na proposta que sairam da Assembleia. O que interessa é dar 

dignidade à casa para fazer espetáculos, fazer balneários, camarins.-----------

-------  O Presidente da Assembleia, David Garcia diz não ser um assunto 

pacífico, há várias correntes de opiniões. Diz ser um assunto que merece a 

nossa atenção e que faz sentido que quando o projetista começar, marcar uma 

sessão extraordinária para debater tema. O que ficar feito fica feito, o que 

não for feito, já não será.-----------------------------------------------------------

-------  O Senhor Joaquim Madeira disse já não lhe apetecer muito falar nisso. 

O que lhe parece é que projetista vir à Assembleia pode não adiantar, mas 
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haverá pessoas com experiência, por exemplo na área do teatro e que será 

importante ouvir as pessoas que utilizarão o espaço. É da opinião que a Câmara 

não está voltada para gastar ali 500 ou 600 mil euros. Mas ideias não devem 

ser desvirtuadas.--------------------------------------------------------------------

-------  O Senhor João Moreira fez uso da palavra para relembrar que o que foi 

aprovado na Assembleia não foi projeto, mas um desenho que poderia não ser 

levado à letra. É um assunto discutido com paixão, mas nunca será do agrado 

de todos., sem esquecer que o que temos é uma base de trabalho.---------------

------ O Senhor Carlos Duarte acrescentou que pode não ser do agrado de 

todos, mas que será importante ouvir. Mas, acha que a sala ficará, pintam-se 

as paredes e é o que acontece em 2021.-------------------------------------------

------ O Presidente José Júlio respondeu que em relação ao Espaço Cidadão as 

obras serão para começar o mais depressa possível. A Câmara passou *a bola* 

para a Junta fazer acessibilidades. Fez-se consulta prévia a quatro 

empreiteiros de Riachos, para as obras. Em relação à transferência de 

competências, vamos apresentar proposta à Câmara. As transferências são 

mais ou menos as que constam nos acordos de execução, exceto a limpeza. 

Todas as bermas e passeios passaram para a Junta. Em relação à estrada do 

Relvas, não pode adiantar nada, disse estar mais do que pedido------------------

------ O Presidente da assembleia, David Garcia fez uso da palavra para dizer 

que vai acolher proposta do Joaquim Madeira e propor à Assembleia o voto de 

pesar dos dois ex-autarcas e que a partir dali para a frente se faça par quem 

trabalhou pelo bem comum e pela freguesia. Ninguém se opondo nem votando 

contra, propôs ao Joaquim Madeira elaborar texto que será enviado às 

famílias. Para terminar intervenção propôs minuto de silêncio em suas 

memórias.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto Um, Apreciação e votação da ata da sessão ordinária da assembleia 

de freguesia de 23 de Setembro de 2019.--------------------A Ata 

foi aprovada com duas abstenções, Germano Moura e José Ferro.-------- 

Ponto Dois, Apreciação e votação das opções do plano de atividades e da 

proposta de orçamento a apresentar pela Junta de Freguesia, para o ano 

de 2019, nos termos da alínea a) do n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 

Setembro.-------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Borga pediu a palavra e referiu que neste orçamento maior parte da 

fatia é da transferência da Câmara. E questiona o que foi negociado como 

grandes obras para este ano?------------------------------------------------------

------ O Presidente José Júlio respondeu que o que está ali da Câmara são os 

acordos de execução. O contrato programa das beneficiações da casa do Povo, 

o contrato inter-administrativo das obras de arruamentos e contrato 

programa de 10 mil euros que está negociado e aprovado.------------------------



Ata n.º10 da AF 
 

-------  Joaquim Madeira referiu que o que pensa deste orçamento, é o que 

pensa há já alguns anos. Orçamento é reduzido e a Junta deveria fazer um 

esforço, não com ideia de construir isto ou aquilo. Há verbas que vem 

diretamente da Câmara, para obras que a Junta vai fazer. Acrescenta que 

como a Câmara é incompetente para tratar do espaço público, passa a bola 

para os outros, e que se fosse a Câmara a fazer o que a Junta faz, gastava o 

dobro ou triplo do dinheiro. Chamou a atenção que não é agradável para 

ninguém de nós passarmos e vermos lixo, ervas e tudo ao abandono na maior 

parte do ano. A Junta deveria começar a investir mais no campo social, no 

campo de apoio. Disse ainda que teria dificuldade em apresentar orçamento 

melhor.--------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia David Garcia, quis salientar três ou quatro 

aspetos louváveis. É o primeiro orçamento acima de 200 mil euros; felicitar a 

Junta pela manutenção de apoio às coletividades, que este orçamento indica 

isso mesmo. E ainda enaltecer o esforço face ao valor do orçamento, 

antigamente estávamos habituados a orçamentos que mais de cinquenta por 

cento eram gastos em pessoal e hoje apenas trinta e dois por cento vão para 

esses gastos. Praticamente temos mais 40% do lado da despesa que vai ser 

gasto em novos investimentos. Executivo teve o cuidado de estudar orçamento 

e aplicar na política que assim entenderam, está de Parabéns e é de 

enaltecer.-------------------Foi posto à aprovação o qual foi aprovado com 

abstenções do PSD,CDU e BE.------------------------------------------------------

------  Ponto Três, Apreciação e votação do mapa de pessoal da Junta de 

Freguesia------------------------------------------------------------------------ 

------ Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------- 

------ Ponto Quatro, Apreciação dos documentos sobre a situação 

financeira à data de 30/11/2019 e relatório da atividade da Junta de 

Freguesia.-------- O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio diz não 

ter nada a acrescentar.-------------------------------------------------------------

------  Ponto Cinco, Regulamento de tabelas de taxas e licenças-

apreciação e votação das alterações propostas ao Anexo 1 ------------------

------- O presidente da Junta, José Júlio deu conhecimento que se fez reunião 

entre freguesias para ver se valores eram idênticos. Referiu que baixou-se as 

licenças dos cães e que do cemitério continuam praticamente iguais. O 

essencial da proposta é juntar todas as alterações que já tinham sido feitas ao 

Anexo 1---------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Carlos Duarte falou nas taxas de aluguer da sala da Casa do 

Povo e outros espaços.--------------------------------------------------------------

------ O Senhor Joaquim Madeira referiu que a nível concelhio os valores 

deveriam ser aproximados. E deu como exemplo uma pessoa de Riachos que 

more noutro local, pode deixar registado que quer vir para o cemitério de 

Riachos por ser mais barato. Questionou se há muita gente a registar cães?---
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-------  O Presidente José Júlio respondeu que a diferença de valores é entre 

os que estão recenseados ou não. ------------------------------------------------ 

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

------ Ponto Seis-Informações.---------------------------------------------------

------ O Presidente José Júlio deu informação que o Sr. Pedro Barroso quis 

oferecer um mastro em inox onde tinha bandeira em casa. Acrescentou que vai 

ser colocado na rotunda na entrada de Riachos, para quem vem do lado da 

Golegã.------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi feito um aditamento.------------------------------------

------ Ponto Sete-Aceitação de um mastro em Inox, cedido pelo cidadão 

Pedro Barroso.-------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade-------------------------------------------------------- 

------ O Presidente José Júlio deu ainda algumas informações, tais como, 

que os pilaretes da rua do Correio já eram para ter sido postos. Que em 

relação ao Pavilhão, tentou trazer à assembleia a pessoa que está a fazer 

projeto, mas que vai ser mais uma obra para 2021, que a entrada vai ser 

tapada, sendo a entrada feita pela lateral, leva gabinetes e mais duas salas.---

-------  O Presidente da Assembleia, David Garcia propôs à Assembleia que os 

pontos 2,5,7 fossem aprovados em minuta ao que ninguém se opôs.--------------

------ Para terminar agradeceu a todos a participação ao longo do ano de 

2019,fizemos o que pudemos e queremos mais em 2020.Disse estarmos pelo 

bem maior, que é Riachos. Desejou um Santo e Feliz Natal e um 2020 cheio de 

coisas boas.  

------ 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) ---------------
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  




