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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 
 

Ata Número 02/2017 

 

Mandato 2017- 2021 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 

REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO 

DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE 

 

 

------- Aos doze dias do mês de Dezembro, do ano dois mil e dezassete, pelas 

vinte e uma horas, na Sede da Junta de Freguesia de Riachos, 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); 2º secretário – António Gaspar(PS); João 

Moreira (PS) ; Miguel Cunha (PS); Célia Oliveira(PS) ;João Luz(BE); Tiago 

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

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

presidente José Júlio Ferreira; vice presidente Sónia Parreira e o tesoureiro 

José Ferreira. ---------------------------------------------------------------------- 

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

sessão saudando os eleitos e desejando que o mandato corra com espirito 

democrático com votos de bom trabalho em prol do bem de Riachos. 

Agradeceu ainda a presença do publico. De seguida, deu abertura aos 

trabalhos aceitando inscrições para o período antes da ordem do dia.-----------

----------------------------- O primeiro interlocutor, Sr. Joaquim Inverno 

mostrou a sua indignação face aos dois terrenos que tem e nos quais não se 

pode construir, sendo considerados terrenos agrícolas numa rua que tem 

esgotos, instalações elétricas. Reforçou ainda que filhos se vão embora porque 

nada se pode fazer. Os terrenos que fala diz serem ao fundo da Rua do Picado 

e Avenida dos Boieiros, zonas que diz considerar urbanas.-----------------------

---------------------------------O segundo interlocutor, Sr. Joaquim Madeira 

pediu a palavra e mostrou o seu desagrado pela reunião da assembleia de 
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freguesia se realizar nas instalações da Junta, visto virem pessoas assistir e 

não ser digno metade da assembleia estar de costas voltadas. Acrescenta que 

a casa é pequena, que existem problemas arquitetónicos, mas que bastava 

alterar disposição da sala. É da opinião que se deveria arranjar um sitio dentro 

de Riachos e espaços públicos com mais condições. Por fim desejou um bom 

trabalho.----------------------O Presidente da Assembleia, David Garcia 

justificou que a convocatória para a Assembleia costuma ser para a Casa do 

Povo, que é um espaço digno e nobre para a Assembleia, mas a presente terá 

sido para aquele local por motivos de comodidade, mas no que depender dele as 

Assembleias serão na Casa do Povo.----- Numa terceira intervenção, João Luz 

mostrou interesse em trazer para a Assembleia uma discussão, ou troca de 

ideias sobre o projeto das Infraestruturas de Portugal em abrir novas vias na 

freguesia. Sugeriu que da sessão saísse uma recomendação ou alguma posição 

acerca deste projeto. Reforçou que a decisão tornada publica em Julho e 

divulgada pelo BE e levada ao Parlamento é um projeto que vai contra a 

intenção de afastar transito pesado do interior da freguesia, tendo duas 

desvantagens, o aumento do fluxo de transito para dentro da freguesia e a não 

resolução do acesso ao terminal do TVT.------------------------------------------

--------------------------------------------- O Senhor Presidente José Júlio 

Ferreira fez uso da palavra para responder as questões que foram postas.-----

--------------------------------------------Em relação ao PDM diz ser um facto 

que se arrasta ao longo do tempo, e que há a previsão de o trabalho ser 

entregue durante o próximo ano. Acrescentou que o PDM está relacionado com 

a Reserva Agrícola, Ecológica e mais umas identidades, não sendo só da 

Câmara. Terá que estudar regimes de exceção a esse PDM. 

Em relação á questão apresentada pelo Sr. Joaquim Madeira é um facto, mas 

não é caso único, basta ver a Assembleia Municipal e Assembleia da Republica. 

Relativamente ao assuna apresentado pelo Sr. João Luz, era para ter sido 

ponto na reunião de Câmara nesse dia, mas foi retirado para a freguesia de 

Riachos ser ouvida. Mostrou que a sua posição é clara, que é contra o aumento 

de trafego dentro da freguesia. A única coisa que a Junta poderá fazer é dar 

o parecer, mas que se tiver que o fazer poderá convocar Assembleia Freguesia 

Extraordinária e decidir-se para fazer chegar uma posição mais sólida.---------

------O Presidente da Assembleia, David Garcia refere que dada a importância 

do tema recomenda que a Junta convoque a Assembleia caso haja novidades 

em relação ao tema.-----------------------------------------------------------------

------------João Luz acrescentou que a base nunca é ouvida, os assuntos 

sempre vem de cima para baixo.----------------------------------------------------

---------------------Sr. Joaquim Madeira pediu palavra e chamou a atenção que 

o que tem que ser visto é o impacto que vai ter e como ficará o Nicho de 

Riachos, que com as alterações que ouviu falar começa a ser mais confortável 

sair do Entroncamento, passar por Riachos e entrar na A23.O problema será o 
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Nicho. Referiu que BE apresentou ideia, mas não quer dizer que não haja 

outra. O problema foi arranjado pelo Entroncamento e Riachos é que vai pagar 

com isso. Pede para que se estudem alternativas, que a proposta que 

apresentaram é mais viável e mais barata.-----------------------------------------

----------------------------O Presidente José Julio agradeceu a ajuda.-----------

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

Garcia, deu início à ordem de trabalhos. ----------------------------------------- 

----- Ponto Um, Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia para o presente mandato 2017-2021, conforme estipulado na 

alínea a) do nº1 do Art.º 10.º do Anexo I a que se refere o n.º 2 do 

Art.º 1.º da Lei n. 75/2013, de 12 Setembro;---------------------

----- David explicou que a proposta do regimento mantem-se igual ao que 

estava em vigor no mandato anterior, sendo baseado na lei 75/2013 a qual não 

sofreu alterações, sendo assim proposto que se  mantenha. O regimento prevê 

a convocatória por mail e que sejam validadas. Se algum dos membros quiser 

receber em papel, assim como os documentos pede que seja  solicitado a Mesa. 

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

----- 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 2018,nos termos da alínea a) do n.º1 do 

Art.º16.º do Anexo I a que se refere o n.º 2 do Art.º 1.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 Setembro;- 

------- O Presidente da Assembleia David Garcia deu a palavra ao 

Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira tomou o uso da 

palavra clarificando alguns itens. Nas Receitas explicou que no ano passado se 

recebeu 15 mil euros de IMI e que este ano prevê-se que não passe os 10 mil. 

Que outra das maiores receitas para além do IMI é a receita do cemitério. 

Acrescentou que se houver aumento de verbas haverá revisão do orçamento. 

Prevê que o orçamento seja revisto e deverá incluir Saldo de gerência de 2017 

e ser reforçado com os Acordos de Execução.------------------------------------

------- 

Diz que as principais preocupações do Executivo é o Alargamento/Legalização 

do Cemitério pois os terrenos estão em nome dos proprietários, e que segundo 

advogado demorará cerca de 2 anos.----------------------------------------------- 

------Falou no projeto da Fonte da Valada e Fonte das Almas, acrescentou que 

a Junta precisa de um Servidor.----------------------------------------------------

----Das atividades mais relevantes, destacou a Comemoração do Aniversário 

da Freguesia; o Apoio a Associações e Coletividades; O apoio a famílias 

carenciadas em parceria com a Cáritas; as atividades para a População Sénior 

como a ginástica e passeios; atividades de poio a população em Geral; as festas 

tradicionais; a acessibilidade a Junta, o acordo com a Câmara devido ao Espaço  

Cidadão prevê essas acessibilidades.-----------------------------------------------
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-------O Sr. Tiago Borga pediu palavra e para além de desejar uma boa noite a 

todos, questionou  o porquê de no item das despesas com Parques e Jardins 

não se prevê um Furo  para redução de custos. Questionou também a rubrica 

das Fontes antigas o valor apresentado é em parceria com alguma associação 

ou se é só custos da Junta?---------------------------------------------------------

----------------O Presidente José Júlio respondeu que ideia do furo já tinha 

sido falada, mas no sabe se há acordo nos Acordos de Revisão e que na Revisão 

pode ser previsto. Em relação as Fontes havia ideia de ser feito com NAR, mas 

não esta a ver solução para andar. Espera ter ideias mais definidas dali a 3/4 

meses.--------------------------------------------------------------------------------

------Tiago Borga apresentou algumas questões: se nas despesas os passeios 

com os idosos se a Junta sub contrata, se faz e se cobra ou não? Se pode ter 

acesso ao protocolo do Espaço Cidadão; E como é no apoio as Festas no 

regulamento diz que não se pode ultrapassar os 250 euros.----------------------

-------O Presidente José Júlio respondeu que a Junta aluga o autocarro para 

visita a motivo turístico ou cultural e que a Junta paga tudo menos refeições. 

Foi ainda explicado que tudo o que sair fora do contexto vem a parte 

(relativamente as Festas).----------------------------------------------------------

O Sr. Carlos Duarte pediu a palavra e que a duvida já vem de outros anos em 

relação a questão da Fonte do Raposo, se não é privada?-------------------------

--O Sr. José Ferreira, membro do executivo respondeu que não, que existe um 

protocolo de cedência daquele espaço à Câmara ou Junta.------------------------

--O Sr. João Luz sugeriu haver uma maior proximidade na recuperação das 

Fontes, mas também em relação á Academia, Instituto Politécnico de Tomar 

que tem feito trabalhos de Conservação e Restauro em conjunto com a 

Comunidade.-------O Presidente David Garcia colocou a votação, a qual foi 

aprovada com uma abstenção de Tiago Borga(PSD).-------------------------------

-------------------- 

------ Ponto Três, Apreciação e votação da Proposta da Junta de 

Freguesia para autorização genérica prévia para assunção de compromissos 

plurianuais;----------------------------------------------------------------------- 

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

esclarecimento ao presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira 

que esclareceu que são contratos que a Junta faz para além de um ano, como o 

contrato do telefone, luz, Águas do Ribatejo, mas com algumas salvaguardas e 

que a Junta deverá trazer a Assembleia sempre que houver um contrato 

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

-------- Ponto Quatro, a. Apreciação e votação do mapa de pessoal da Junta de 

Freguesia. B. Apreciação e votação proposta de alteração do quadro pessoal da 

Junta de Freguesia----------------------------------------------------------------- 

------- O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira informou 

que o Mapa de Pessoal foi aprovado em Outubro e  não houve alteração. Que 
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relativamente ao Ponto B. se deve ao programa de regulamento de 

contratações precárias nos Organismos de Administração Local e que a Junta 

tem a situação da Sr.ª da Limpeza que está a recibos verdes e que ainda não 

sabe como vai ser feito. Foi posto o Ponto 4 A a aprovação o qual foi aprovado 

por unanimidade. 

Foi posto a aprovação o Ponto 4. B o qual foi aprovado por unanimidade.------ 

------- Ponto Cinco, Apreciação doa documentos sobre a situação financeira 

e relatório de atividades da Junta de Freguesia-----------------------------  

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

palavra ao Presidente da Junta que falou no saldo em caixa e que não há 

faturas em atraso. Acrescentou que nas Despesas não há nada a assinalar e o 

que ressalta é o valor da água e o valor da prestação de serviços para parques 

e jardins , que incluí relvas, arranjo de bancos .Em relação ao Relatório de 

Atividades pouco há a dizer para além de algumas reuniões e eventos a 

representar a freguesia. 

Deu breve nota sobre projeto da Casa de Povo e colocou documentos para 

visualização.--------------------------------------------------------------------------

-------Ponto Seis, Regulamento de tabelas de taxas e licenças- apreciação 

e votação das alterações propostas----------------------------------------------  

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

a Junta propõe algumas alterações e deu palavra  ao Presidente da Junta que 

pretendia clarificar uma situação. 

Explicou que a Junta consegue algum dinheiro é através de atestados e afins e 

pretende estabelecer um valor para as fotocopias para as coletividades, visto 

não levar nada se for umas 30 mas que se for umas mil já terá que ter custos. 

Outra alteração prevista é o valor dos funerais para além das 16h30m que 

aumentou de 5 para 6 euros .Um do Pontos que pede para ser apreciado com 

mais cuidado é os terrenos para sepulturas perpétuas, a concessão de terreno 

para covato. Explicou que não há quem não concessione  terra e depois não 

haverá terrenos, ou não se concessiona ou aumenta-se para o previsto.  -------- 

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

proposta à votação sendo esta aprovada por unanimidade.----------------------- 

------- Ponto Sete, Regulamento de apoio ao associativismo e entidades-

apreciação e votação.------------------------------------------

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

o Presidente do Executivo que clarificou os documentos.----------------  

-------O Presidente da Junta José Júlio Ferreira deu breve explicação do 

documento e referiu que até já havia proposta do BE mas que se *perdeu* um 

bocado. Diz que se entrar em vigor vai ser enviado para todas as coletividades. 

Deu a palavra e Sr. Tiago Borga (PSD) referiu ter proposta, que no artigo 26 

em vez de *casos omissos*…deveria ser por proposta d executivo e 

deliberação da assembleia. 



Ata nº 02/2017 da AF Página 6 
 

João Luz (BE) refere que assim processo pode ser mais demoroso  e que a 

grande finalidade do documento é levar as coletividades a estruturarem cada 

ano    e sendo assim a Junta tem acesso ao calendário de eventos e as suas 

atividades .Numa 1ª fase as coletividades vão impor-se, mas hoje em dia não 

há forma de ter apoios sem tudo em ordem. Frisou porem que ao tentarmos 

que façam estrutura anual mas abrindo as questões pontuais, não sabe até que 

ponto as coletividades não vão optar só por fazer ações pontuais. Acrescentou 

que deveria haver prazo limite para apresentação de candidaturas., e 

questionou se vai haver alguma formula de ponderação.--------------------------

------------------------Senhor Presidente José Júlio referiu que há critérios 

mas não formula de ponderação, mas que se houver alguém a querer fazer 

proposta poderá ficar em anexo.---------------------------------------------------

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

David Garcia, colocou a proposta à votação tendo esta sido aprovada por 

unanimidade.------------------ 

------ Ponto Oito ,Trânsito-ratificação dos seguintes pedidos do Executivo 

ao Município: a. Interdição de trânsitos a pesados na Rua de S.Silvestre  

b. Sentido único no acesso da Rua da Fonte ao Parque da Casa do Povo--

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

que sinal já esta colocado mas tem de ser ratificado pela Assembleia.----------

----------O Presidente José Júlio explicou  que tem havido reclamações dos 

moradores da Rua de São José, e que são 70 habitações em relação as 20 da 

Rua de São José, e que disse aos moradores que iria trazer assunto a 

Assembleia.------Sr. João Luz é da opinião que temos que ir mais longe, 

trânsito em Riachos é caótico e rem que ser regulado.---------------------------

----------- 

Ponto a foi posto a aprovação e foi aprovado por unanimidade.------------------- 

Ponto b foi posto a aprovação e  foi aprovado por unanimidade.------------------

----- Ponto Nove, Proposta do Bloco de Esquerda-Margens do Almonda;----

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

palavra ao João Luz para que explicasse  a proposta, o qual referiu que se 

trata de uma proposta de criação de zona pedonal ribeirinha, junto o futuro 

parque das merendas e quinta da valada. Acrescenta que a proposta deverá 

avançar em apoio com a APA, e reunir com proprietários de terrenos que 

confinam com o Rio envolve-los no projeto.----------------------------------------

------------------------David Garcia questionou se a proposta é fazer um estudo 

nesse sentido? 

Sr. João Luz respondeu que é para elaboração de um plano de trabalho com 

custos, e qua a parte mais critica será falar/envolver proprietários, que a 

primeira fase do projeto e negociação com proprietários deveria já estar 

elemento da APA.--------------------------------------------------------------------
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-------O Presidente José Júlio diz que ideia é boa mas não será de fácil 

aplicação.----------------------------------------------------------------------------- 

Foi posto a aprovação o qual foi aprovado com uma abstenção do Sr. João 

Moreira (PS). ----------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Dez, Informações. 

------- O  Senhor Carlos Garcia(do público) pediu a palavra e colocou uma 

questão relativamente a questão do IMI, como é feito o calculo e porque da 

receita da Junta ter baixado em relação a essa rubrica? 

-----O Presidente José Júlio diz não saber explicar mas que por certo as 

finanças não estão a enganar e que o calculo é feito de 100% dos habitações 

rústicas e 1% dos urbanos.----------------------------------------------------------

-----Foi dada palavra ao Sr. Miguel Cunha que deu informação relativamente ao 

projeto em termos desportivos, nomeadamente referente ao relvado sintético 

e pavilhão.----------------------------------------------------------------------------

---- Numa primeira fase a alteração de relvado natural do campo de futebol 

por relvado artificial, visto que é insuportável a manutenção do relvado em 

termos financeiros. Há a previsão de estar concluído em Setembro. Numa 

segunda fase serão concluídas obras do Pavilhão para termos um parque 

desportivo que sirva a população.---------------------------------------------------

----------------------------A questão do relvado sintético ser em Riachos em 

detrimento de Casais Castelos vai um pouco a favor do que o Povo decidiu. 

Realçou que o passo seguinte  é pressionar para que se faça algo Em Casais 

Castelos. 

------O Presidente David Garcia agradeceu a representividade que fez e 

sugeriu aprovar em minuta os pontos 1,2,3,4,6,7,8, o qual foi aprovado por 

unanimidade. 

-----Aproveitou para desejar um Feliz Natal com umas Santas Festas 

referindo ser um Tempo de Paz e Harmonia.--------------------------------------

------------ 

Acrescentou que a Assembleia correu bem, dando os parabéns a todos.  ------- 

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 e 

assinadas pelo Presidente e Secretário) ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

_________________________________________________________________________

____ 
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