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Ata Número Seis   

  

Aos vinte seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniram, pelas vinte horas, a sua 

Assembleia, em regime ordinário, sob presidência de António Manuel Medeiros 

Anacleto, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------

-Ponto um) Discussão e aprovação da revisão nº dois do orçamento de dois mil e 

dezoito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--Ponto dois) Outros assuntos de interesse da freguesia. ------------------------------------- 

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

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

Pedro Moura, Hélder Russo em substituição do vogal Paulo Mendes, Catarina 

Pacheco, Paulo Leite, Mário Furtado, João Vieira em substituição da vogal 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 oito votos a favor e um voto contra do vogal do Partido Socialista, Paulo 

Leite. De seguida o senhor Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para 

informar da recepção de um novo protocolo e da necessidade de obter autorização 

da assembleia de Freguesia para assinatura dos acordos de cooperação financeira 

com a DROAP, referiu ainda o caracter de urgência de um novo ponto na ordem de 

trabalhos, justificado pelo artº. 50 Número dois da Lei 75/2013, e que sendo um caso 

de urgência deverá ser aprovado por dois terços dos seus membros. O Presidente da 

Assembleia de Freguesia colocou à votação o pedido de inclusão de um novo ponto 

da ordem de trabalhos com a denominação, “Autorizar a celebração de protocolos 

com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 

atividade na circunscrição territorial da freguesia, designadamente quando os 

equipamentos envolvidos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua 
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utilização pela comunidade local, bem como, autorizar a freguesia a estabelecer 

formas de cooperação com entidades públicas ou privadas”, tendo sido aprovado por 

unanimidade a inclusão deste 2º ponto na ordem de trabalhos.------------------------------

----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta de 

Freguesia salientou ainda a necessidade de constituição de um grupo de trabalho com 

vista a proceder a algumas atualizações do regimento da assembleia, de forma a 

adequar às novas realidades do trabalho desta assembleia. 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 

do protocolo a celebrar com a DROAP. Este referiu que, este protocolo serviria para 

adquirir software e equipamento informático, de forma, a colocar um servidor na junta 

de freguesia, para colmatar as necessidades informáticas referentes aos serviços 

prestados por esta junta. Após a explicação para a revisão do nº 2 orçamento de 2018, 

o Presidente da Assembleia de Freguesia pôs à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade esta revisão. ---------------------------------------------------- 

Foi de seguida votada a proposta de autorizar a celebração do protocolo com a 

DROAP, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 

No ponto dois da ordem de trabalhos, referentes a outros assuntos de interesse da 

freguesia, foi decidido eleger um grupo de trabalho, de forma, a proceder-se à revisão 

do regimento da assembleia de freguesia. Ficaram a integrar o grupo de trabalhos o 

vogal do Partido Socialista, Mário Furtado, o vogal do Partido Social Democrata, Paulo 

Garcia, o Presidente da Assembleia de Freguesia e o primeiro secretário desta 

Assembleia. O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a cerimónia da 

atribuição das distinções honoríficas da freguesia a ilustres membros da nossa 

comunidade correu de forma esplêndida, salientando que no próximo ano seria 

distinguido o senhor Humberto Pereira, empresário da restauração recentemente 
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falecido. Lançou também o repto aos elementos da assembleia, para a elaboração de 

um regulamento que justifique estas distinções, e que as propostas para possíveis 

distinções honoríficas no futuro, fossem aprovadas em assembleia de freguesia até 

ao final de junho do ano seguinte. O senhor vogal Paulo Garcia salientou a forma 

como foi organizado o primeiro dia do emigrante da freguesia, referindo que desde o 

passeio até ao almoço de convívio com cerca de sessenta emigrantes tudo correu de 

forma excelente. O senhor vogal do partido socialista, Mário Furtado, explicou que 

devido a motivos familiares não foi possível estar presente na cerimónia de entrega 

das distinções honoríficas, tendo, no entanto, congratulado a junta de freguesia pela 

organização do evento. Foi ainda solicitada informação pelo vogal Paulo Garcia sobre 

o ponto de situação referente á casa funerária da matriz. O senhor Presidente da Junta 

de Freguesia informou que após reunião com o presidente da câmara municipal da 

Ribeira Grande, foi decidido elaborar o projeto até janeiro do próximo ano, 

responsabilidade da câmara municipal, ficando por decidir se seria a câmara 

municipal ou a junta de freguesia da matriz a responsável pela consecução do projeto. 

O vogal Paulo Leite solicitou informação ao senhor Presidente da Junta de Freguesia 

sobre a localização da casa mortuária e do crematório. O senhor Presidente da Junta 

de Freguesia esclareceu que a localização escolhida numa sessão de esclarecimento 

público no salão paroquial da freguesia, foi a do parque de estacionamento do 

cemitério, alertando para o facto de que a construção do crematório seria um projeto 

em estudo, devido a motivos de ordem financeira, na medida que o investimento seria 

muito avultado. O vogal Mário Furtado questionou a Junta de Freguesia sobre o 

desmantelamento das zonas de diversão infantil, localizadas no bairro de S. Luzia. O 

senhor Presidente da Junta de Freguesia explicou que esta decisão do 

desmantelamento foi no seguimento de uma vistoria do IRAE, tendo sido levantado 

um auto de forma a proceder-se á retirada dos referidos equipamentos para não por 

em perigo as crianças que utilizavam estes locais referidos, tarefa esta executada pela 

Junta de Freguesia a pedido da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Referiu ainda, 

que no espaço contiguo ao bairro serão instalados equipamentos infantis em madeira, 
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muito mais resistentes e seguros para os miúdos, devolvendo a estes o espaço de 

lazer infantil e a implementação de um jardim. Quanto ao espaço do miradouro de S. 

Luzia, este foi totalmente vandalizado, não sendo possível a sua recuperação, pelo 

que a Junta de Freguesia está a tentar em colaboração com a Secretaria Regional 

das Obras Públicas e Transporte realizar um novo projeto de requalificação do lugar, 

que passará no imediato pela limpeza do espaço. O vogal Mário Furtado salientou a 

disponibilização atempada de toda a documentação necessária para a realização da 

assembleia de freguesia. Por último, o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

congratulou todos os vogais da assembleia de freguesia pelo modo como participaram 

neste ato cívico, tendo contribuído todos para um salutar diálogo de ideias e propostas 

para o bem da nossa freguesia. 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 


