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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Assembleia de Freguesia

Ata Número Catorze
Aos dezasseis dias do mês de junho 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) – Discussão e aprovação da Conta de Gerência de 2019.
--Ponto Dois) – Primeira Revisão Orçamental de Receita e Despesa de 2020.
---Ponto três) – Apreciação e aprovação da proposta de regulamento de apoios
sociais, culturais, habitacionais, desportivos e recreativos da Ribeira Grande – Matriz.
----Outros assuntos de interesse da freguesia.
Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes,
Paulo Garcia, vogal Pedro Moura, 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 não houve pedidos de
alteração e o Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação, sendo
aprovada por maioria com sete votos a favor e duas abstenções. De seguida o vogal
Luís Câmara apontou três situações emergentes a retificar na freguesia, sendo um
caso de vandalismo em duas moradias da Rua da Praia, a limpeza da vala da
Condessa no moinho junto ao restaurante Correia e questionou o Presidente da Junta
acerca do porquê serem os funcionários da autarquia a irem comprovar os apoios à
habitação degradada nas moradias dos munícipes. O Presidente da Junta respondeu
que como os apoios são públicos não vê qual o inconveniente de serem os
funcionários a executarem essa tarefa. De seguida, o Presidente da Assembleia deu
por encerrado o período antes da ordem do dia.-------------------------------------------------
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Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
passou a palavra ao vogal Mário Furtado que fez diversas questões ao Presidente da
Junta de Freguesia acerca da conta de gerência de 2019 quer no campo das receitas
como das despesas. O Presidente da Junta passou a palavra à técnica oficial de
contas da autarquia que explicou detalhamento as observações levantadas. De
seguida o vogal Paulo Mendes questionou o Presidente da Junta acerca do atraso
que o protocolo Matriz Residir com Qualidade tem tido e se essa situação tem
dificultado a ação da junta de freguesia. O Presidente da Junta respondeu que de
facto existe esse atraso que tem sido sempre justificado com dificuldades de
tesouraria por parte da Direção Regional da Habitação. O vogal Paulo Mendes neste
contexto fez um apelo à Assembleia de Freguesia para a urgência e necessidade de
solicitar à referida entidade a resolução do problema o mais rápido possível. O grupo
de vogais do Partido Socialista declararam que iam votar contra este ponto porque na
sua opinião ficaram por esclarecer várias questões acerca da conta de gerência de
2019, também solicitaram uma listagem dos apoios fornecidos da Junta de Freguesia
nas diversas áreas sociais com os respetivos montantes financeiros assim sendo o
grupo dos vogais do partido socialista fizeram a seguinte declaração de voto:
“Atendendo ao facto da maioria das interpelações que foram feitas por parte do grupo
de vogais do partido socialista relativamente à conta de gerência de 2019 não terem
sido esclarecidas, pondo em causa a clareza o objetividade de que deve primar sua
análise e fazendo com que subsistam dúvidas relativamente à sua interpretação, o
grupo vogais do partido socialista votarão contra a sua aprovação. Ainda foi dito que,
de forma a sustentar as funções de fiscalização deste órgão, seja disponibilizada pelo
executivo a relação dos apoios sociais concedidos ao longo do passado ano
económico, com a respetiva fundamentação regulamentar em vigor na altura, e com
a alusão ao tipo de apoio e montantes efetivamente atribuídos. Mais foi solicitado que
esta prática passe a vigorar doravante, observando o regulamento que esteja em
vigor.” De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o primeiro ponto da
ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor e quatro
votos contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à primeira revisão
orçamental de receita e despesa de 2020, devido ao aumento de verbas do protocolo
com a Câmara Municipal da Ribeira Grande relativo aos muros e passeios, acordado
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entre as duas autarquias, no valor de dezassete mil euros anuais. O Presidente da
Assembleia pôs à discussão do ponto dois e não havendo intervenções colocou 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 ao vogal Paulo Leite que colocou uma série de questões acerca do novo
regulamento, questões a nível estrutural e técnico. O vogal Mário Furtado também
colocou algumas questões no mesmo sentido. O Presidente da Junta respondeu que
o documento esteve à discussão pública e que não teve contributos, mas solicitava
ao Presidente da Assembleia a retirada do ponto três da ordem de trabalhos. De
seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação a retirada do ponto três da ordem
de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------Entrando nos outros assuntos de interesse para a freguesia, o Presidente da
Assembleia pôs à discussão mas não houve intervenções dos vogais. O Presidente
da Assembleia da Freguesia 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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