Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Assembleia de Freguesia

Ata Número Quatro
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sede da Junta de
Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu, pelas dezoito 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 ata da última Assembleia de Freguesia;----------Ponto dois) Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2017;----------------------Ponto três) Primeira Revisão Orçamental de 2018; --------------------------------------------Ponto quatro) Revisão do Plano Plurianual de Investimento de 2018; --------------------Ponto cinco) Proposta de toponímia num arruamento da freguesia; -----------------------Ponto seis) Proposta de alteração do Regimento da Assembleia de Freguesia; -------Ponto sete) Outros assuntos de interesse da freguesia. --------------------------------------Período antes da ordem do dia -------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes,
Paulo Garcia, Pedro Moura, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal Paulo Leite fez um pedido de retificação da ata anterior, referindo que
existiu onze reclamações à ata, mas não pedidos de alteração da ata, tendo sido
aceites pela assembleia, e constantes na retificação da mesma. Alterações que foram
aceites e integrantes da mesma. --------------------------------------------------------------------O senhor vogal Mário Furtado alertou para o facto de que a marcação da data da
reunião não está de acordo com o regimento da assembleia em vigor, pois deveria
ser realizada na segunda quarta-feira do mês, de acordo com o estipulado no referido
regimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------O grupo de vogais do Partido Social Democrata apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do empresário de restauração Humberto Viveiros Pereira (anexo um), e
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pelo Engenheiro Armindo Melo moreira da Silva (anexo dois) ao qual se associou o
grupo de vogais do Partido Socialista, tendo sido aprovado por unanimidade. Foi
também proposto que fossem homenageados a título póstumo, com as insígnias da
freguesia no dia da comemoração da freguesia. ------------------------------------------------Ordem de trabalhos -----------------------------------------------------------------------------------Iniciando o tratamento da ordem de trabalhos, ao seu primeiro ponto, foi lida e
aprovada a ata da última sessão ordinária, ressalvando-se as respetivas alterações
propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para que procedesse á apreciação
da conta de gerência de 2017, tendo sido relevado que houve uma melhoria na taxa
de execução, relativamente ao ano anterior. Referiu ainda que foi uma preocupação
da junta de freguesia evitar gastos desnecessários, por forma a não desequilibrar as
contas finais do ano de 2017. A senhora vogal Sandra Pinheiro do Partido Socialista
pediu o uso da palavra, questionando o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
sobre a rúbrica referente a dívidas a terceiros, referente ao funcionário Paulo Estrela,
tendo sido dito pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia que estes
esclarecimentos só poderiam ser dados pelo contabilista da Junta de Freguesia,
devido ao seu enquadramento técnico. Questionou ainda sobre o projeto referente
são ao Largo das Freiras (Projeto 112), rúbrica que transitou a zero na conta de
gerência de 2017, protocolo que tinha sido assinado com a Secretaria Regional dos
Transportes com uma verba de dois mil oitocentos e setenta e cinco euros (2.875.00
€), pela anterior junta. Foi concedida a palavra ao senhor presidente da Junta de
Freguesia, que salientou que a referida verba foi despendida na limpeza e
manutenção do referido espaço. O grupo de vogais do partido socialista perante a
explicação do senhor presidente da Junta de Freguesia, solicitou à mesa da
assembleia de freguesia que proceda junto da Junta de Freguesia aos
esclarecimentos adicionais sobre os procedimentos executados no local. Foi ainda
solicitado pelo grupo de vogais do partido de socialista a entrega das atas das
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reuniões da Junta de Freguesia, solicitação que reuniu amplo consenso, tendo sido
aprovado por unanimidade. Reforça-se que estas estarão sempre disponíveis em
pastas arquivadas na sede da junta de freguesia, sempre que solicitadas por qualquer
membro da assembleia de freguesia. Foi ainda apresentada pelo grupo de vogais do
partido socialista uma reclamação por não ter sido disponibilizadas as atas aprovadas
das reuniões da junta de freguesia. -------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao senhor presidente da
Junta de Freguesia que referiu que esta revisão orçamental necessária, vinha ao
encontro da passagem do saldo bancário do ano de 2017 para o ano de 2018, bem
como com a apreciação de novos projetos, alterando-se o orçamento para o ano de
2018. Foi posta á votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi analisada a revisão sendo
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi referido pelo senhor
presidente da Junta de Freguesia que deu entrada na Junta de freguesia um
requerimento a solicitar a toponímia de um arruamento novo da freguesia, de modo
que, o nome a constar na referida rua seja a de Paulo Alexandre Ferreira Rodrigues.
Foi referido de imediato pelo vogal do partido socialista, Paulo Leite que, a anterior
assembleia de Freguesia tinha proposto à Câmara Municipal da Ribeira Grande, o
nome de José Lourenço Rodrigues, e que até à data não tinham recebido nenhuma
informação sobre este requerimento. O vogal do partido socialista Mário Furtado,
reforçou esta ideia, solicitando à mesa da Assembleia de Freguesia a necessidade de
requerer à Câmara Municipal da Ribeira Grande, informação sobre o ponto de
situação relativo a este assunto, tendo ainda dito que a mesma proposta tinha sido
aprovada por unanimidade em reunião da anterior assembleia de freguesia cessante.------Foi feita uma proposta conjunta por ambos os membros da assembleia de
freguesia, no sentido de retirar da ordem de trabalhos o ponto seis, de modo, a que
seja elaborada um conjunto de alterações às normas do regimento, de acordo com
todos os membros da assembleia. -------------------------------------------------------------------

3

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Assembleia de Freguesia

-------Foi iniciado o ponto sete “assuntos de interesse para a Freguesia”. Foi concedida
a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para que apresentasse as
ações mais relevantes da Junta de Freguesia ocorridas até à data, um dos assuntos
abordados foi a questão de uma moradia pertença da própria Junta de Freguesia, sita
na Rua António Augusto Mota Moniz, nº50, tendo dito que a intervenção estará
finalizada nos finais do mês de maio do corrente ano, informando ainda que o valor
recebido pela Direção Regional da Habitação era insuficiente para colmatar as
despesas decorrentes da volumetria da obra. Referiu ainda a participação da Junta
de Freguesia na Festa da Flor. Salientou a disponibilização gratuita para apoiar as
famílias carenciadas no preenchimento do IRS – Automático, serviço este
disponibilizado na sede da Junta 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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