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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Assembleia de Freguesia

Ata Número Dezassete
Aos catorze dias do mês de Dezembro 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 ordinário, sob presidência de António Manuel Medeiros Anacleto, com a
seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------Ponto Um) Discussão e aprovação dos Planos e Orçamento para 2021 e Quadro de
Pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois) Discussão e aprovação da Adenda ao Contrato Interadministrativo com
a Câmara Municipal da Ribeira Grande denominado “Valorizar a Nossa Ribeira”;--------Ponto Três) Discussão e aprovação do Regulamento de Empréstimo de
Equipamentos Móveis da Junta de Freguesia de Ribeira Grande-Matriz nº1/2020 de
14 de Dezembro de 2020;---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro) Discussão e aprovação do Regulamento de Apoios ao
Desenvolvimento Social, Cultural, Habitacional, Recreativo e Desportivo da Junta de
Freguesia de Ribeira Grande-Matriz nº2/2020 de 14 de Dezembro de 2020.-----------------Outros assuntos de interesse da freguesia.--------------------------------------------------Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes,
Hélder Russo (em substituição do vogal Paulo Garcia), Pedro Moura, Catarina
Medeiros, Paulo Leite, Sandra Pinheiro, Luís Câmara e Mário Furtado, para além dos
membros da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------Em representação do Executivo da Junta tomou parte na sessão o seu Presidente, o
Hernâni Costa, acompanhado tanto pelo Secretário e Tesoureira.--------------------------No período antes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia colocou
à aprovação a ata da última assembleia de freguesia, sendo aprovado por maioria
com oito votos a favor e uma abstenção. De seguida, o Presidente da Assembleia
colocou à discussão alguma questão antes da ordem de trabalhos e o vogal Luís
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Câmara referiu que nas escadas de acesso ao parque infantil havia uma fossa que
estava sempre a derramar e que impossibilitava a normal circulação das pessoas, o
presidente da Junta respondeu que os serviços operacionais da autarquia já tinham
feito obras de reparação e que agora era a Câmara Municipal da Ribeira Grande que
tinha a responsabilidade de resolver o problema de saneamento básico, estando já
ao corrente da situação. De seguida, o vogal Mário Furtado colocou a questão relativa
ao terreno baldio entre a Rua Medeiros Correia e Rua Sousa e Silva que estava
abandonado e utilizado para fins menos recomendados, o Presidente da Junta
respondeu que a situação não tinha sofrido desenvolvimentos e que a Câmara
Municipal da Ribeira Grande continuava sem conseguir resolver a situação com o
dono do terreno. Foi proposto pelo vogal Mário Furtado um pedido de esclarecimento
à Câmara Municipal da Ribeira Grande por escrito a solicitar informações sobre a
situação do referido terreno, o que mereceu a concordância de toda a assembleia de
freguesia. De seguida, o Presidente da Assembleia deu por encerrado o período antes
da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que referiu que este
era um orçamento a rondar os duzentos mil euros (200.000,00€), fruto de uma maior
transferência da Câmara Municipal da Ribeira Grande para a rúbrica de muros e
passeios estabelecida anualmente, também a conclusão do protocolo “Matriz –
Residir com Qualidade” com a Direção Regional da Habitação numa verba a rondar
os quarenta mil euros (40.000,00€) e um ligeiro aumento do Fundo de Financiamento
das Freguesias. Também referiu que devido às consequências socioeconómicas da
pandemia causada pelo Covid-19 previstas para 2021, este orçamento também tinha
essa preocupação social com as famílias mais atingidas por esse facto. Em relação
ao quadro de pessoal, esse iria manter-se inalterado em relação ao ano em curso. De
seguida, colocou-se a si e à representante da empresa de contabilidade à disposição
da assembleia para qualquer esclarecimento adicional aos planos, orçamento e
quadro de pessoal e os vogais Mário Furtado, Sandra Pinheiro e Paulo Leite
colocaram várias questões técnicas acerca de dúvidas relativas aos orçamentos
plurianuais e outras rúbricas diversas, que foram todas respondidas prontamente pela
Dra. Catarina Sousa (representante da empresa de contabilidade). De seguida, o
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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 abstenções.---------Entrando no ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia passou
a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que referiu que esta adenda
ao contrato interadministrativo “Valorizar a Nossa Ribeira” era devido ao processo de
licenciamento de duas pontes pedonais no trilho pedestre por parte da Direção
Regional dos Recursos Hídricos. Foi necessário levar a efeito um projeto de
engenharia para a referida construção e elaborar um processo de licenciamento, por
isso esta delegação de competências teria que ser finalizada no ano de 2021.
Também referiu que todas as restantes obras de abertura e manutenção do trilho
pedestre Roteiro dos Moinhos já estava concluídas e que neste momento só faltava a
construção das duas pontes pedonais para dar como encerrado o contrato
interadministrativo, ficando a verba de cerca de vinte e cinco mil euros a integrar no
orçamento do ano de 2021. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o
ponto dois da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------No ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu
a palavra ao Sr. Presidente da Junta que referiu ser necessário aprovar um
regulamento para os empréstimos de equipamentos móveis da Junta de Freguesia de
Ribeira Grande-Matriz, no sentido de disciplinar qualquer empréstimo de alguma
viatura ou equipamento por parte de instituições, associações e particulares. De
seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o ponto três da ordem de
trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia
deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta que referiu ser muito importante ter um
regulamento que possa disciplinar toda a ação diária da autarquia, seja ao nível de
apoios sociais, culturais, desportivos, habitacionais e recreativos. Ter um regulamento
que possa servir de manual de boas práticas, com transparência e rigor nos apoios
concedidos seja a instituições ou pessoas particulares será fundamental para um
melhor funcionamento da Junta de Freguesia, dando exemplos como os protocolos
com as instituições e associações. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à
votação o ponto quatro da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.-----Entrando nos outros assuntos de interesse para a freguesia, o Presidente da
Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que
solicitou que a ata desta assembleia de freguesia fosse aprovada em minuta, de modo
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a ser enviada para a Câmara Municipal da Ribeira Grande para haver a adenda ao
contrato interadministrativo aprovado no ponto dois da ordem de trabalhos. De
seguida, o Presidente da Assembleia colocou à votação a aprovação da ata em minuta
e foi aprovada por unanimidade. De seguida, o Presidente da Junta de Freguesia fez
um pequeno balanço do ano ao nível de obras em curso e a terminar por toda a
freguesia e congratulou toda a Assembleia de Freguesia pelo trabalho feito ao longo
deste mandato, nomeadamente na aprovação de vários novos regulamentos, como o
regimento da assembleia, o regulamento de distinções honoríficas, do inventário, do
empréstimo de equipamentos móveis e de apoios ao nível social, desportivo,
recreativo, cultural e habitacional, realçando esse trabalho meritório. De seguida e não
havendo mais questões, 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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