
  
 

 

 

 

 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz  
Assembleia de Freguesia  

  

1 

 

  
   

Ata Número Três   

  

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Junta de 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu, pelas vinte horas, a sua Assembleia, 

em regime extraordinário, 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) Apreciação e Votação do Fecho de Contas intercalares de 2017;----------- 

Ponto três) Eleição de Secretário para a Junta de Freguesia. -------------------------------- 

Período antes da ordem do dia --------------------------------------------------------------------

Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes, 

André Mendonça, 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 

Hernâni Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O grupo de vogais do Partido Socialista entregou á Mesa uma Declaração de Protesto 

(anexo um), alegando que a ata da última reunião ordinária continha incorreções, 

nomeadamente em termos de ausência de paginação, bem como no uso de termos 

descontextualizados com o referido na reunião anterior, salientando ainda a omissão 

na ata da explicação do vogal Paulo Leite aquando da sua justificação para o não 

pagamento da despesa do som nas Festas do Coração de Jesus de 2014, pela então 

Junta de Freguesia, interposta pelo Senhor Paulo Correia. Referiram que a declaração 

de voto é parte dos motivos que foram apresentados na declaração de protesto.------- 

O senhor vogal Paulo Mendes sugeriu que a ata deveria ser aprovada desde que se 

efetuasse as respetivas alterações, tendo o grupo de vogais do Partido Social 

Democrata votado a favor da aprovação das respetivas alterações.------------------------ 

Foi decidido pelos membros da Assembleia de Freguesia que as alterações da ata 

anterior seriam enviadas a todos os vogais, o mais rápido possível, de modo a 

procederem às possíveis correções propostas.--------------------------------------------------- 
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Foi solicitado pelo secretário da Assembleia de Freguesia Pedro Moura que sempre 

que existam assuntos que os membros da Assembleia queiram que fique em ata, 

deveram entregar por escrito ao secretário, evitando-se eventuais erros de omissão, 

de transcrição e de interpretação dos assuntos tratados.-------------------------------------- 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia, tendo este salientado que este assunto deveria ter sido levado à 

assembleia de freguesia em dezembro último, mas que por lapso e apesar de as 

contas estarem prontas, não foi efetivada esta intenção devido a um erro de ordem 

informática. No envio da mesma.--------------------------------------------------------------------- 

O vogal Mário Furtado referiu que a apreciação intercalar das contas de 2017 é um 

assunto que bem conhece, pois deixaram disponível para a Junta de Freguesia 

recente eleita um valor a rondar os 70000 euros, o que reflete no seu entender a uma 

gestão de rigor do exercício económico da anterior Junta de Freguesia. Salientou 

ainda, que este resultado se deve em grande parte ao trabalho desenvolvido pelos 

atuais vogais do partido socialista, Sandra Pinheiro e Luís Câmara elementos 

constituintes da anterior Junta de Freguesia.------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, no seu direito de resposta referiu que 

não correspondia à realidade, pois 50000 euros estavam alocados a diversos 

protocolos e não representam um excedente de 70000 euros.------------------------------- 

O senhor vogal Paulo Mendes interveio referindo que uma análise global a todas estas 

discrepâncias só poderá ser possível em abril próximo aquando do fecho de contas 

final.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal Mário Furtado pediu para usar o seu direito de resposta, referindo não 

compreender a afirmação do senhor Presidente da Junta de Freguesia, pois a maioria 

da verbas que a junta recebe estão alocadas a protocolos, salientando que a junta 
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atualmente possui numa instituição bancária cerca de 43000 euros, almofada 

financeira muito importante para a consecução dos respetivos protocolos.--------------- 

O senhor vogal Paulo Mendes mais uma vez pediu para aguardar-se para abril para 

fazer o balanço final deste assunto.------------------------------------------------------------------ 

Posto à votação o ponto dois da ordem de trabalhos, verificou-se o resultado de sete 

votos favor e duas abstenções.------------------------------------------------------------------------ 

Entrou-se no terceiro ponto da agenda de trabalhos que é a eleição de Secretário da 

Junta de Freguesia, em virtude de ter sido entregue ao presidente da Assembleia de 

Freguesia pelo presidente da Junta de Freguesia um requerimento (anexo dois) a 

solicitar a substituição do atual secretário da Junta de Freguesia, devido a renúncia 

deste por motivos profissionais de acordo com o estipulado no nº1, alínea a) do artigo 

nº 12 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.----------------------------------------------------------- 

Posto à votação o ponto três da ordem de trabalhos, verificou-se o resultado de cinco 

votos favor e quatro votos a contra.------------------------------------------------------------------ 

Procedeu-se de imediato à tomada de posse do novo secretário André Mendonça.--- 

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 


