Freguesia da Ribeira Grande – Matriz

Ata Número Doze
Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, na sede da
Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu, pelas vinte horas, a sua
Assembleia, em regime ordinário, sob presidência de António Manuel Medeiros
Anacleto, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------Ponto um) - Apreciação e votação da 2ª revisão do orçamento e PPI de 2019; ---------Ponto dois) - Apreciação e votação dos Planos e Orçamento para 2020 e Quadro de
Pessoal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três) – Adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências
da Câmara Municipal da Ribeira Grande na Junta de Freguesia da Ribeira Grande –
Matriz, no projeto “Valorizar a nossa Ribeira”; -------------------------------------------------------Ponto quatro) - Apreciação e votação da proposta de revisão do Regimento da
Assembleia de Freguesia;-----------------------------------------------------------------------------Outros assuntos de interesse da Freguesia.------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia -------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes,
Lília Medeiros em substituição do vogal Paulo Garcia, Pedro Moura, da vogal Catarina
Pacheco, Paulo Leite, Mário Furtado, Sandra Pinheiro, Luís Câmara, para além dos
membros da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------Em representação do Executivo da Junta tomou parte na sessão o seu Presidente, o
Hernâni Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------Iniciando o período, foi lida e aprovada com oito votos a favor e uma abstenção, a ata
da última sessão ordinária, ressalvando-se as respetivas alterações propostas. Ainda
neste período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia colocou à votação
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a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos, nomeadamente a apreciação e
votação do Regulamento de Distinções Honoríficas da Junta de Freguesia da Ribeira
Grande – Matriz, mais precisamente o regulamento nº2/2019. Posto à votação, este
ponto foi aprovado por unanimidade, passando a ser o quinto ponto da ordem de
trabalhos desta assembleia. De seguida, o vogal Paulo Mendes entregou e leu um
voto de pesar acerca do falecimento de Ferdinando José Ferreira por parte dos vogais
do PSD Açores, ao qual o vogal Mário Furtado associou os vogais do Partido
Socialista. Este voto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade.---------------De seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrado o período
antes da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para que procedesse á explicação
da 2ª revisão do PPI e orçamento de 2019, e foi referido que esta revisão deveu-se a
um protocolo com a Vice-Presidência do Governo Regional para obras de
conservação da sede desta autarquia e para aquisição de software informático, aliás
a aquisição de mobiliário de escritório e a colocação de novas janelas de alumínio já
estavam asseguradas. De seguida, o vogal Mário Furtado questionou o Presidente da
Junta de Freguesia se já tinha sido adquirido o referido software, ao qual foi
respondido que só no mês de Janeiro de 2020 é que seria adquirido, devido a uma
mudança de empresa de serviços contabilísticos, e que estas empresas trabalham
com os respetivos softwares específicos, por isso iam esperar até Janeiro de 2020,
altura em que a nova empresa vai entrar em funções. De seguida, o Presidente da
Assembleia pôs à votação o primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo sido
aprovado por seis votos a favor e três abstenções.-----------------------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu a palavra
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ao Presidente da Junta de Freguesia que referiu que esta autarquia tinha decidido
mudar de empresa de contabilidade, o que acarretava uma nova forma de trabalho e
uma nova forma de apresentação dos documentos levados a apreciação e votação
nesta assembleia. De qualquer das formas, o Presidente da Junta referiu que este era
um orçamento realista para as necessidades da freguesia, com uma opção de
redução ao nível orçamental no que diz respeito aos programas de emprego. De
seguida, a vogal Sandra Pinheiro pediu a palavra sobre a subdivisão das rúbricas das
despesas dos programas de emprego nas mesmas do pessoal efetivo em funções e
questionou acerca do elevado valor das mesmas. O Presidente da Junta respondeu
que de facto são valores elevados também devido ao elevado número de
colaboradores que estão em funções neste momento na autarquia, em relação ao
facto de estas rúbricas estarem incluídas nas rúbricas do pessoal efetivo em funções,
foi esclarecido pela nova empresa de contabilidade que foi através de uma diretiva da
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional. De seguida, o vogal Paulo
Leite demonstrou alguma reserva no sentido de que apenas esta nova empresa de
contabilidade tinha uma forma diferente de apresentação de documentos, não
invalidando nada do que foi apresentado em anos anteriores, mesmo pelo que todos
os documentos passavam pelo crivo do Tribunal de Contas. De seguida, o vogal Paulo
Mendes pediu a palavra para referir que era uma mudança positiva, pelo facto das
rúbricas estarem mais subdivididas e mais transparentes, elucidando melhor os
vogais da assembleia. De seguida, o vogal Mário Furtado pediu a palavra para referir
que também não compreendia o porquê das rúbricas relativas às despesas dos
programas ocupacionais estarem subdivididas nas rúbricas do pessoal em funções.
Também questionou sobre a natureza da rúbrica 06.03.01.05 no valor de 2.042,00€
(dois mil e quarenta e dois euros), ao qual o Presidente da Junta respondeu que era
relativo ao excedente do orçamento de estado, nomeadamente o artigo 38º, nº8 da
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Lei nº73/2013. Também questionou sobre as verbas sobre protocolos com o Governo
Regional dos Açores que estavam no orçamento das receitas, o senhor Presidente da
Junta respondeu que eram verbas do protocolo Matriz Residir com Qualidade, que
prevê a transferência de duas tranches anuais no valor de 15.194,00€ (quinze mil,
cento e noventa e quatro euros), e a verba de 7.950,00€ (sete mil, novecentos e
cinquenta euros) era relativa a três protocolos assinados ainda no anterior executivo
acerca de requalificações no Miradouro de Santa Luzia e da construção de um parque
infantil no Largo das Freiras. O Presidente da Junta demonstrou muita preocupação
sobre estes três protocolos assinados, pois apesar de já ter reunido com a senhora
Secretária Regional da tutela, não conseguiu uma solução para um problema que já
se arrasta ao longo dos anos, esperando que num futuro próximo possa haver um
novo financiamento que permita a junção dos três protocolos no miradouro de Santa
Luzia. O vogal Mário Furtado questionou os apoios às instituições da freguesia, no
sentido que achava que estavam desequilibrados, nomeadamente pouco valor
financeiro a umas e uma descriminação positiva em relação à Associação Matriz em
Movimento. O Presidente da Junta respondeu que gostaria imenso de poder ajudar
com maiores apoios financeiros as diversas instituições da freguesia, mas relembrou
que estes valores são praticamente idênticos aos praticados nos últimos anos,
referindo que a Associação Matriz em Movimento tem sido aquela que mais se tem
destacado na realização de eventos e que também ajuda muito as outras instituições
ao nível logístico, dando o exemplo de obras na sede do Sporting Clube Ideal,
transportes para a Filarmónica Triunfo e outros inúmeros casos. O vogal Mário
Furtado também questionou sobre o que eram as atividades intergeracionais, ao qual
o Presidente da Junta respondeu que eram as atividades do Projeto Viver +, do campo
de férias do verão e de outras atividades desenvolvidas pela autarquia. De seguida, a
vogal Sandra Pinheiro referiu que esta nova apresentação do orçamento era um
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pouco confusa e deixando algumas dúvidas no ar, ao qual o senhor Presidente da
Junta respondeu que era uma opção política esta mudança de empresa de
contabilidade e esta nova forma de apresentação. De seguida, o Presidente da
Assembleia pôs à votação o segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido
aprovado por maioria, sendo cinco votos a favor e quatro votos contra. Após a
aprovação desse ponto da ordem de trabalhos, os vogais do Partido Socialista
entregaram uma declaração de voto nos serviços administrativos da Junta de
Freguesia que se transcreve na íntegra: “Na sequência da votação do Ponto dois, da
ordem de trabalhos da Assembleia de Freguesia da Ribeira Grande-Matriz, na sessão
do dia 17 de dezembro, os vogais de Partido Socialista votaram contra a referida
proposta de Orçamento, pelos seguintes motivos: - as rubricas 01.01.04.01 e 01.01.13
apresentam valores muito acima do necessário para a assunção dos custos com o
único funcionário do quando de pessoal, neste momento em funções. Fazendo fé na
abertura de mais uma vaga para o quadro de pessoal os valores em questão ficam
muito aquém das necessidades. Em relação à rubrica 01.01.13, o montante inscrito
não faz qualquer sentido face ao número de funcionários que o Senhor Presidente da
junta alegou querer contratar para o próximo ano económico. Relativamente à rubrica
01.02.14, não foi explicado o seu propósito, suscitando-se a dúvida relativamente ao
destino da verba em causa, assim como à rubrica 02.01.02.99. O montante inscrito
na rubrica 02.01.05, não condiz com o plano plurianual das Ações mais relevantes,
tendo em conta que, neste só estão inscritos 1.850,00 euros, ou seja, menos de
metade daquele valor. Permanece a dúvida e a incerteza acerca da alocação da
restante verba. Idêntica situação acontece na rubrica 02.01.21, uma vez que, só estão
justificados naquele plano 1.000,00 euros. A rubrica 02.02.25 apresenta um valor
exageradamente elevado, estando consignados somente 14.000,00 euros no Plano
Plurianual das Ações mais Relevantes. Mais de metade da verba inscrita não se
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encontra, portanto, justificada. Questiona-se o destino dos restantes 23.326.00 euros.
Aliás, o senhor Presidente da Junta não soube justifica-lo minimamente, por
desconhecimento, tendo inclusive contatado, por quatro vezes, via telemóvel, a
contabilista da Junta. As poucas explicações apresentadas por esta não foram claras,
precisas, nem, tão-pouco, convincentes. No que concerne à política de atribuição de
apoios às Instituições da Freguesia, apresentada no Plano Plurianual das Ações mais
relevantes é por demais evidente um desequilíbrio em favor de uma única associação,
referenciada no projeto 2020/18. Relativamente aos projetos 2020/25 até ao 2020/30,
no Plano Plurianual das Ações mais relevantes, desconhecem-se os destinatários dos
referidos apoios. A proposta de Orçamento suscita aos vogais do Partido Socialista
muitas dúvidas, havendo uma perceção de alguma ligeireza na sua elaboração,
tornando-o num documento confuso e pouco claro. Acusa-se a estranheza pelo
elevado grau de desconhecimento revelado pelo senhor Presidente da Junta de
Freguesia, acerca do Orçamento apresentado, prevalecendo a clara noção que o dito
foi da autoria da contabilista da junta.”----------------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia que referiu que a autarquia não conseguiu fazer
na totalidade o projeto “Valorizar a nossa Ribeira”, devido às más condições
climatéricas e ao enorme volume de trabalho dos serviços operacionais, propondo
esta adenda para o ano de 2020 de modo a poder finalizar o projeto antes do próximo
verão. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o terceiro ponto da
ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia que referiu que após uma reunião de trabalho
conjunta com o vogal Paulo Leite, foi possível elaborar uma proposta de regimento
que fosse ao encontro das atuais e reais necessidades do normal funcionamento da
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assembleia de freguesia. O vogal Paulo Leite congratulou-se pelo facto de esta
proposta ser colocada à votação, atendendo a que já era uma pretensão antiga desta
assembleia. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o quarto ponto
da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------No quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia que referiu que mais uma vez numa reunião de
trabalho conjunta, foi possível elaborar um regulamento das distinções honoríficas da
Junta de Freguesia, de modo a que a Assembleia tivesse um papel importante nestas
decisões. O vogal Paulo Leite pediu a palavra para propor uma alteração,
nomeadamente a inclusão de um novo artigo, passando o 22º para 23º, e o 22º artigo
ficaria com a seguinte descrição: “As alterações do presente regulamento devem ser
aprovadas por maioria qualificada com o número legal dos membros da Assembleia
em efetividade de funções.” De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o
quinto ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------Quanto aos outros assuntos de interesse para a freguesia, o vogal Paulo Leite
questionou o senhor Presidente da Junta sobre furtos de cozidos na zona das
Caldeiras, ao qual foi respondido que de facto recentemente tinha acontecido um furto,
mas que não era prática comum e que não tinham conhecimento de outros furtos
nesta zona. De seguida, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou a
assembleia das diversas atividades apoiadas e desenvolvidas pela junta de freguesia,
depois elencou uma série de obras que irão ser realizadas na freguesia no ano de
2020, sendo obras já aprovadas em assembleia municipal do orçamento camarário,
como por exemplo a requalificação do Largo das Freiras, o saneamento básico da
Rua das Freiras, da Rua dos Condes da Ribeira Grande, da Rua Gaspar Frutuoso, da
construção de um parque de estacionamento na zona dos Quintais junto à Ponte
Nova, da construção da Casa Mortuária no cemitério de Nossa Senhora da Estrela e
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da repavimentação da Rua Nova e do Ramal de Santa Luzia. Por fim e aproveitando
a quadra natalícia que atravessamos, desejou um Santo Natal e um Feliz Ano Novo
para toda a assembleia de freguesia. Não havendo mais intervenções, o senhor
Presidente da Assembleia deu por terminada a reunião.------------------------------------------Da mesma foi lavrada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada
pelos intervenientes nos termos da lei. -------------------------------------------------------------

O Presidente
1º. Secretário
2º. Secretário
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