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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 

REALIZADA NO DIA ONZE DO MÊS DE FEVEREIRO  

DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM 

 

------- Aos onze dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e vinte e um, 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 – António Gaspar (PS); 2º Secretário - Célia Oliveira (PS); Miguel 

Cunha (PS); Germano Moura (PS), substituindo Sara Sá (PS); Carolina Cunha (PS) 

substituindo João Moreira (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 Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia cumprimentou os 

presentes, dado início aos trabalhos, explicando que dado o estado de 

emergência e o confinamento que vivemos, esta Assembleia de Freguesia será 

restrita e não terá a presença de público nem de comunicação Social. Perguntou 

se alguém tinha algo a dizer antes da Ordem do Dia. Não se verificando qualquer 

intenção de intervir, foi dado início à discussão dos pontos constantes na Ordem 

de Trabalhos desta Assembleia. ---------------------------------------------------. 

Ponto 1. – Apreciação e eventual aprovação dos fluxos de caixa a 31 de 

dezembro de 2020. ------------------------------------------. 

O Presidente da Junta salientou que a lei permite que a aprovação pode ser 

feita nesta Assembleia, e começou por explicar os fluxos de caixa, começando 

por referir que o saldo da execução orçamental a para 2021 é de 93.245.25 

€(noventa e três mil duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos). 
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De notar, que esta verba tem incluídas verbas já recebidas e ainda não pagas, 

por não terem sido concluídas as obras no ano anterior, e que transitam de 2020, 

como por exemplo o arranjo da Capela, cerca de 14 000 €, e a verba do projeto 

da Casa do Povo, cerca de 30 000 €. ----------------------------------------------- 

Nos fluxos de caixa completos, pagamentos, para além das despesas de pessoal, 

destaca-se o consumo de água, despesa das beneficiações do cemitério, 

incluindo o talhão dos combatentes e ainda o projeto para a construção dos 

passeios, no seguimento da Rua da Estação (2500 €), nas despesas de capital 

em instalação de serviços, relativa à obra das acessibilidades ao edifício da 

Junta e espaço cidadão, nas repavimentações estão contemplados viadutos e 

arruamentos. Foi perguntado se alguém tinha alguma questão a colocar. Joaquim 

Madeira (BE) referiu o desafogo financeiro da Junta, em comparação com anos 

passados. Este ponto foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  

Ponto 2. – Apreciação e aprovação da minuta do contrato interadministrativo 

de transferência de competências para a Junta de Freguesia de Riachos 

aprovada por unanimidade, conforme deliberação, em reunião da Câmara de 

22/12/2020 (decreto-lei nº 57/2019 de 30/4 e nº 2 do art.º 38º da lei 

50/2018 de 16/8) mais a respetiva retificação do valor inscrito no anexo 

II da referida minuta. ------------------------------------------------------ 

O ponto foi colocado à discussão a minuta e respetivos anexos do contrato 

interadministrativo de transferência de competências a celebrar com a Câmara 

Municipal conforme decreto-lei nº 57/2019 de 30/4 e nº 2 da lei 50/2018 de 

16/8. A mesma foi aprovada em Reunião da Câmara de 22 dezembro de dois mil 

e vinte e um. A mesma tem um valor total de, conforme anexo II - após 

retificação - da referida minuta de 93.856,23€ (noventa e três mil oitocentos 

e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------ 

Para esclarecimentos sobre o ponto, o Presidente da Assembleia, David Garcia, 

deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia José Júlio Ferreira, para 

esclarecimentos que entendesse necessários para esclarecer a Assembleia. --- 

Tomando a palavra, o Presidente da Junta, José Júlio Ferreira, esclareceu o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

“A minuta do contrato mantêm as competências já delegadas e acresce nos 

“espaços verdes” a poda das árvores e a manutenção do mobiliário urbano, como 

nova competência. Na limpeza de arruamentos, a Junta tem agora mais 

autoridade para intervir, nomeadamente na fiscalização por via da cláusula 12ª 

do contrato. ----------------------------------------------------------------------- 

Para cumprimento destas competências aumentou o valor dos “espaços verdes” 

em cerca de 10%, as “pequenas reparações nas escolas” também aumentaram 

com o acréscimo do valor por sala de aula (75,00€ cada), mais o valor para dois 

recursos humanos, o que perfaz uma diferença de mais 32.953,48€, em relação 

a 2020, e de 37.305,88 em relação a 2019. --------------------------------------- 
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Terminada a intervenção do Sr. Presidenta da junta o Presidente da Assembleia 

de Freguesia, David Garcia, deu a palavra aos restantes membros da Assembleia 

para intervenções.  

Carlos Duarte (CDU) usou da palavra para questionar o Sr. Presidente da Junta 

se o valor inscrito na delegação de competências era suficiente para 

desempenhar as tarefas agora delegadas. Questionou ainda se todos os 

arruamentos que têm passeios são da responsabilidade da Câmara. Em resposta 

o Sr. Presidente da Junta, disse que pensava que as verbas alcançadas eram 

suficientes para fazer um bom trabalho, desde que a Câmara cumprisse a parte 

da limpeza que lhe diz respeito no que diz respeito à limpeza dos passeios, 

quanto à segunda questão esclareceu o Sr. Presidente, que existe um mapa 

próprio que define de quem é a responsabilidade de cada zona, mas que em 

termos simples todos os arruamentos que tem passeios são da responsabilidade 

da Câmara, mas que isso é muito difícil explicar à população esta diferença de 

responsabilidades, daí a Junta por vezes ter de assumir o que não lhe pertence.   

Também Miguel Cunha (PS), pediu a palavra para ler uma declaração de voto em 

nome dos deputados do PS à Assembleia de Freguesia. A declaração de voto 

será o anexo 2 a esta ata. ---------------------------------------------------------- 

Colocado este ponto dois à votação, foi aprovado por unanimidade. -------------- 

Ponto 3. – Em caso de aprovação dos pontos um e dois – Apreciação e 

votação da 1ª revisão do orçamento de receita e despesa do ano de 2021. 

Foi dada uma explicação pelo Presidente da Junta sobre os valores da alteração 

orçamental, quer da receita, quer da despesa, assim o orçamento da receita 

totaliza 318.860,73 € (trezentos e dezoito mil oitocentos e sessenta euros e 

setenta e três cêntimos), tendo a despesa sido adequada a este valor 

previsional, sendo 84.320 € (oitenta e quatro mil e trezentos e vinte euros), 

despesas de capital ou de investimento. Este ponto foi posto à votação, tendo 

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

Ponto 4. – Apreciação e votação da 1ª alteração ao PPA e 1ª revisão do 

PPI do ano de 2021. -----------------------------------------. 

O Presidente da Junta teceu algumas considerações sobre alguns valores e 

obras que a Junta quer fazer, assim nos projetos referidos no PPI, destaca-se 

a colocação de relvado sintético no ringue do Bairro Sópovo-2ª fase, uma das 

primeiras beneficiações a realizar naquela zona da Vila e também o arranjo da 

fonte da ladeira do cemitério. No PPA reforçou-se a verba de apoio a 

coletividades e instituições da Freguesia. Posto à votação este ponto foi 

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

Ponto 5. – Informações ---------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta passou a informar sobre as seguintes questões 

começando por falar sobre Toponímia, que apesar de não constar na ordem de 

trabalhos, leu um texto resultante da reunião do executivo da Junta de 

04/02/2021, para apreciação e parecer da próxima Assembleia, e que respeita 
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a um expediente da Câmara Municipal solicitando parecer sobre o topónimo a 

atribuir a um caminho público com ligação à Rua Padre Cruz, foi também dada 

informação sobre expediente da Câmara Municipal solicitando parecer sobre 

nomes a atribuir a ruas situadas na Zona Industrial de Riachos e sugerindo rua 

ou beco da charneca para o primeiro e para a zona industrial, rua do casal do 

pote, rua da cova do minhoto e rua do empresário. Não houve qualquer objeção, 

à exceção do Joaquim Madeira que pediu mais tempo para pensar. O Presidente 

da Junta disse que esperava e se não houvesse nenhuma observação até à 

reunião da comissão de toponímia, que ainda devia demorar cerca de dois meses 

avançava com estes nomes. --------------------------------------------------------. 

Foram também dadas informações sobre o seguinte: ----------------------------. 

- Passeios entre a Empresa de Pneus e a Fábrica Lusitana. Repavimentação do 

Largo da Estação e da Rua do da fábrica Lusitana até aos Zé dos Pneus a efetuar 

por administração direta da Câmara. Pavilhão Desportivo, vai ser presente na 

reunião da Câmara de 09/02/2021 a minuta de contrato para adjudicação da 

obra. O projeto da Casa do Povo está concluído, a Junta de Freguesia pagou as 

taxas no fim de Janeiro à ADENE para o pré energético, e à ANEPC para análise 

da segurança contra incêndios, no valor total de 922.50 € e 126.35 €, 

respetivamente. Foi também referido o projeto ecoponto à porta. ----------- 

O Presidente da Junta, deu alguns esclarecimentos sobre questões do 

cemitério, tais como, Exumações e concessão de sepulturas perpétuas, 

localização de sepulturas temporárias e levantamento de ossadas. -------------. 

A terminar esta Assembleia, o Presidente da Assembleia perguntou se alguém 

se opunha a que os pontos 1 (um) a 4 (quatro) desta Ata fossem aprovados em 

minuta. Não havendo qualquer oposição os pontos de 1 a 4 foram aprovados por 

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

 

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

Assembleia de Freguesia, da qual, e para que conte 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) -----------
________________________________________________________
________________________________________________________
___ 

 


