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Ata Número Oito
Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, na sede da Junta
de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniram, 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 aprovação da celebração de contratos Interadministrativos
com a Câmara Municipal da Ribeira Grande; ----------------------------------------------------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, Hélder Russo em
substituição 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 antes da ordem do dia, foi lida e aprovada a ata da última sessão
ordinária com as respetivas alterações, por oito votos a favor e um voto contra.-------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
dos projetos que iriam servir de base para a celebração de dois contratos
Interadministrativos de delegação de competências por parte da Câmara Municipal da
Ribeira Grande na Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz. O Presidente da
Junta de Freguesia explicou que o primeiro projeto tinha como objeto a Limpeza e
Conservação da Zona Turística das Caldeiras da Ribeira Grande e a vigilância da
Zona dos Cozidos, com um valor de 39.200,00€ (trinta e nove mil e duzentos euros)
para o ano de 2019, com o nome “Mais Caldeiras”. De seguida, o Presidente da Junta
de Freguesia explicou que o segundo projeto tinha como objeto principal a valorização
das margens da ribeira, atendendo que haverá uma inauguração de uma Nova Ponte
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na sua foz, é necessário investir na limpeza e embelezamento das margens da nossa
ribeira, tendo este projeto um custo de 69.800,00€ (sessenta e nove mil e oitocentos
euros) para o ano de 2019, com o nome “Valorizar a nossa Ribeira”. O Presidente da
Junta de Freguesia referiu que estes dois projetos já foram aprovados em Reunião de
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, necessitando agora a aprovação na
Assembleia de Freguesia. A vogal Sandra Pinheiro questionou o Presidente da Junta
qual o perfil dos recursos humanos que iriam ser necessários para levar a cabo estes
projetos, ao qual o Presidente da Junta respondeu que tinha tido uma reunião na
Direção Regional do Emprego e Ensino Profissional e que solicitou um reforço de
elementos no âmbito do programa Prosa e Ctts. O vogal Mário Furtado referiu que a
Junta de Freguesia deveria optar por programas de emprego com perfil mais
direcionado para a vertente do turismo e se estavam acautelados os custos acrescidos
desse perfil específico. O Presidente da Junta respondeu que tinham sido acautelados
os custos referidos aquando da formalização da proposta. O vogal Luis Câmara referiu
que a zona da Mãe d´Água tinha sido abandonada pela Junta de Freguesia vigente e
que no anterior executivo tinham sempre um funcionário alocado àquela zona. O
Presidente da Junta de Freguesia respondeu que mal tomou posse fez uma visita ao
local com os técnicos da Direção Regional do Ambiente e aperceberam-se que toda
a zona tinha sido vandalizada. Esta área será contemplada no âmbito do projeto
“Valorizar a nossa Ribeira”. O vogal Paulo Leite questionou o Presidente da Junta
acerca da cláusula sétima do contrato levado a aprovação (recursos patrimoniais), ao
qual o Presidente da Junta respondeu que era relativo ao património da Câmara
Municipal da Ribeira Grande que iria ficar à responsabilidade da Junta de Freguesia
até ao final do contrato referido, incluindo toda a sua manutenção. Após a explicação
dos fundamentos dos projetos apresentados, o Presidente da Assembleia de
Freguesia, pôs à votação, tendo sido aprovada por unanimidade esta minuta da ata
com o intuito da celebração dos contratos Interadministrativos com a Câmara
Municipal da Ribeira Grande. -------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por
terminada a reunião.-------------------------------------------------------------------------------------Da mesma foi lavrada esta minuta da ata que, depois de ser lida e aprovada por
unanimidade, irá ser assinada pelos intervenientes nos termos da lei. --------------------

O Presidente
1º. Secretário
2º. Secretário
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