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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz  

Assembleia de Freguesia  

  

 

  Ata Número Treze   

  

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 do contrato interadministrativo com a Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, sobre a limpeza e manutenção de muros e passeios da 

freguesia para 2020.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto Dois) – Apreciação e votação do contrato interadministrativo com a Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, sobre o projeto Mais Caldeiras para 2020.------------------ 

---Ponto Três) – Apreciação e votação de proposta de alteração do Regulamento do 

Fundo de Apoio Emergente.---------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto Quatro) – Apreciação e votação de proposta para requalificação do 

Miradouro de Santa Luzia ao Programa Mar 2020.----------------------------------------------

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

Hélder Russo em substituição do vogal Paulo Garcia, Olga Pontes em substituição do 

vogal Pedro Moura, Lília Medeiros em substituição da vogal Catarina Medeiros, Paulo 

Leite, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------

Na aprovação da ata da última assembleia de freguesia foi apresentada pelo vogal 

Paulo Leite uma reclamação pela ausência da menção de declaração de voto, assim 

como da adenda enviada aos serviços da Junta de Freguesia dentro do prazo 

regulamentar. Esta reclamação foi prontamente aceite e retificada, pondo o 

Presidente da Assembleia de Freguesia à votação a referida ata alterada, tendo sido 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 
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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 à apreciação 

do ponto número um. Foi referido pelo Presidente da Junta que este é o protocolo 

anual com a Câmara Municipal da Ribeira Grande relativo à limpeza e manutenção 

de muros e passeios da freguesia e que só foi enviado depois da última assembleia 

de freguesia realizada, assim sendo era necessário trazer a esta assembleia para a 

devida aprovação. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o primeiro 

ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------- 

--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 

do ponto número dois. Foi referido pelo Presidente da Junta que este é o contrato 

interadministrativo anual com a Câmara Municipal da Ribeira Grande relativo à 

limpeza, manutenção e vigilância dos cozidos das Caldeiras da Ribeira Grande, com 

um valor total de quarenta e dois mil e novecentos euros. De seguida, o Presidente 

da Assembleia pôs à votação o segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido 

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

---Entrando no terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para que procedesse à apreciação 

do ponto número três. Foi referido pelo Presidente da Junta que esta era uma proposta 

de alteração ao Fundo de Apoio Social Emergente de maneira a seguir as 

recomendações da DROAP, no sentido de regulamentar todos os apoios, seja de 

natureza social, como de habitação degradada e de apoio às instituições sediadas na 

freguesia. Os vogais Paulo Leite e Mário Furtado fizeram várias observações para 

alteração, o que foi prontamente aceite pelo Senhor Presidente da Junta, levando a 

que o Presidente da Junta solicitasse à Mesa da Assembleia a retirada do ponto três 

da ordem de trabalhos, para que se procedesse às respetivas alterações. De seguida, 

o Presidente da Assembleia pôs à votação a retirada do ponto três da ordem de 

trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

----Entrando no quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para que procedesse à apreciação 

do ponto número quatro. Foi referido pelo Presidente da Junta que este era um pedido 

de aprovação da assembleia à candidatura do Programa Mar 2020, apesar de ainda 

não poder apresentar o referido projeto, atendendo a que o prazo finaliza a quinze de 
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março de dois mil e vinte. O Senhor Presidente de Junta explicou de forma geral quais 

os objetivos da obra de requalificação pretendida para o miradouro de Santa Luzia e 

que nesta fase apenas era necessário a aprovação da Assembleia de Freguesia para 

a Junta de Freguesia poder realizar a referida candidatura. Os vogais Paulo Leite e 

Mário Furtado levantaram algumas questões relativas à redação do ponto quatro, o 

que levou o Senhor Presidente da Junta a solicitar à Mesa da Assembleia a alteração 

do ponto quatro para o seguinte: Aprovação de candidatura ao Programa Mar 2020 

para o projeto do Miradouro de Santa Luzia. De seguida, o Presidente da Assembleia 

pôs à votação a alteração da redação do ponto quatro da ordem de trabalhos, tendo 

sido aprovado por unanimidade. Após esta votação, o Presidente da Assembleia 

colocou à votação o ponto quatro da ordem de trabalhos já com a nova redação, tendo 

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

De seguida, o Presidente da Junta solicitou a aprovação da ata em minuta de maneira 

a poder dar cumprimento aos protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal da 

Ribeira Grande e proceder à candidatura do Programa Mar 2020 até ao prazo 

instituído. O Presidente da Assembleia da Freguesia colocou à votação a aprovação 

da ata em minuta, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------- 

---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 


