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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA 

CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

----------Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta 

minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, sob a Presidência da sua Presidente Catarina Carreiro 

de Jesus Ambrósio, compareceram à primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia os 

seguintes membros: Maria Graziela da Silva Costa Paulos, José Eduardo da Cunha Pacheco, 

Rui Alexandre Teixeira de Couto, José Maria Pacheco de Torres Farpelha e Tiago Filipe 

Pacheco Almeida. Esteve ausente o membro Márcia de Jesus Paulos Baptista de Melo, que 

apresentou justificação, tendo sido substituída na mesa pelo membro Tiago Filipe Pacheco 

Almeida por nomeação da Presidente da Assembleia, Catarina Ambrósio. ------------------------------

----------------- 

--------Estiveram ainda presentes os seguintes membros da Junta de Freguesia: a Presidente, a 

senhora Victória da Silva Couto, a Secretária, a senhora Paula Cristina Costa Pacheco Ferraz e 

o Tesoureiro, o senhor Marco Paulo Vieira Soares.-------------------------------------------------------------

--- 

--------Pela senhora Presidente foi declarada aberta a sessão.-----------------------------------------------

--------Procedeu-se à leitura da ata da quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 

realizada a quinze de dezembro de dois mil e dezoito, tendo a mesma sido aprovada.--------------- 

-------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia.----------------------------------------------- 

----------Pela senhora Graziela Paulos, foram apresentadas queixas de insatisfação manifestadas 

por alguns habitantes da freguesia. A primeira refere-se à não concordância por parte da 

Câmara Municipal de Lagoa em pavimentar o caminho em frente de uma moradia, sita na Rua 

do Gaspar. O proprietário, senhor Mário Medeiros, considera-se descriminado em relação aos 

outros munícipes, uma vez que tem conhecimento que a Câmara pavimenta os caminhos 

térreos das novas moradias até ao limite da fachada principal. O referido proprietário alega que a 

fachada principal da sua moradia é a que está voltada a sul, sobre o caminho terreiro, e que 

assim o é porque a Câmara, para aprovação do projeto, colocou como obrigatoriedade a 

manutenção de uma casa de pedra já existente no local. É esta casa de pedra, a entrada 

principal da sua casa, cujo caminho é público.  Considera, assim, ser da responsabilidade do 
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Município a sua pavimentação e pede a intervenção da Junta de Freguesia junto da Câmara, na 

resolução desta situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

--------A senhora Presidente da Junta de Freguesia, Vitória Couto, interveio referindo que a 

Câmara Municipal de Lagoa não pavimentaria o caminho rural na sua totalidade, mas que 

apoiaria e concederia material de construção, nomeadamente cimento e cascalho. Referiu, 

também, que isto tinha sido comunicado ao proprietário, senhor Mário Medeiros, durante uma 

campanha de rua. Contudo, comprometeu-se a colocar o assunto à senhora Presidente da 

Câmara da Lagoa.-- 

-------Uma segunda reclamação apresentada pela senhora Graziela Paulos refere-se à 

necessidade da criação de um parque de estacionamento na rua Agente Técnico João da Mota 

Amaral para apoio ao polivalente desportivo e ao Centro de Idosos. A população queixa-se de 

falta de logística e, principalmente, de segurança naquela rua, especialmente nos dias de 

eventos desportivos, tendo já sido registados acidentes, felizmente sem consequências de 

maior, mas que podem ser o prenúncio de outros mais graves. Daí que reclama urgentemente 

uma zona de estacionamento, dando a sugestão de que o mesmo deverá ser construído, 

fazendo recuar dois metros e cinquenta centímetros a sebe que separa o interior do 

polidesportivo do caminho. -------  

--------Os membros desta assembleia manifestaram-se concordantes, tanto com a necessidade 

da obra como com a sugestão de resolução apresentada. ---------------------------------------------------

----- 

--------A senhora Presidente da Junta explicou que já haviam sido envidados esforços por parte 

da Junta e da Câmara em relação a esta situação, através da tentativa de aquisição de um 

imóvel e terreno anexo junto ao campo de jogos, mas a relação custo/benefício não justificava o 

investimento. Também referiu que, de um modo informal, já tinha abordado o Centro Social e 

Paroquial da freguesia, no sentido da disponibilização de uma parcela de terreno para 

estacionamento, mas a resposta não foi afirmativa. ------------------------------------------------------------

- 

--------Com vista à resolução desta situação a senhora Presidente da Junta irá reforçar o assunto 

junto da Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Quanto às obras de repavimentação da Rua do Botelho, a senhora Graziela Paulos 

referiu-se ao descontentamento dos moradores, dizendo que o problema de fundo não ficou 

resolvido. Mantem-se o problema das infiltrações de água que podem levar a derrocadas no 

talude e deveria ter sido feito um parque de estacionamento para evitar a deterioração rápida 

dos passeios.------ 

 ----------Não havendo mais intervenções, a senhora Presidente passou ao período da ordem do 

dia, constante da convocatória da reunião e presente em edital.--------------------------------------------

------ 

PONTO Nº 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA DE DEZEMBRO DE 2017 A MARÇO 

DE 2018--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de 

dezembro de dois mil e dezassete e março de dois mil e dezoito.----------------------------------------- 

No âmbito da delegação de competências do protocolo estabelecido com a C.M.L.-----------

- 

- Limpeza de caminhos de penetração;----------------------------------------------------------------------------- 

- Limpeza da Ermida do Cemitério;----------------------------------------------------------------------------------

- 

Atividades Socioculturais e correspondência:-------------------------------------------------------------- 

- Elaboração do presépio Tradicional, pelo funcionário Carlos Jesus, com o apoio da Câmara 

Municipal de Lagoa;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia sete de dezembro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã apoiou o projeto da Biblioteca 

da EBI de Água de Pau, com géneros alimentícios. O projeto consistiu na venda de rifas para 

sorteio de um cabaz de Natal, realizado no dia quinze de dezembro. Toda a verba auferida foi 

revertida na compra de obras literárias, contribuindo para o enriquecimento da Biblioteca 

Escolar. 

- No dia oito de dezembro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã inaugurou o seu presépio 

tradicional e a exposição Presépios do Mundo, de Roberto Medeiros. No dia da inauguração a 

Junta de Freguesia ofereceu biscoitos e licores tradicionais aos presentes.-----------------------------

- 

Neste mesmo dia, inaugurou-se a iluminação de Natal no exterior da Junta de Freguesia e no 
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adro da Igreja;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

- No dia dezoito de dezembro, a Junta de Freguesia realizou um Workshop de Bombons de 

Chocolate de Natal, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores. Neste workshop 

participaram treze formandas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e seis de dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da Ribeira Chã percorreu 

todas as ruas da freguesia desejando as boas festas e entregando prendas a quarenta e quatro 

crianças, até aos doze anos de idade, e a setenta e quatro idosos. ---------------------------------------

- 

- No dia vinte e oito, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã recebeu a Associação de 

Funcionários da Câmara Municipal de Lagoa a desejar as Boas Festas. ---------------------------------

------------------ 

- No dia vinte e nove de dezembro, a Junta de Freguesia realizou um passeio até aos presépios 

dos Arrifes, Ribeira Grande e Furnas, com vinte e nove pessoas da freguesia. No final do 

passeio, a Junta de Freguesia ofereceu Bolo Rei e café feito nas Caldeiras das Furnas.------------

------------- 

- Esta Junta de Freguesia, enviou um ofício à DROPC, no dia vinte e um de novembro de dois 

mil e dezassete, a solicitar a iluminação dos Merendários do Pisão e a remoção ou deslocação 

de uma churrasqueira. No dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito, recebeu a resposta da 

mesma Secretaria, informando que “não é intenção dos mesmos colocar iluminação pública nos 

referidos merendários e que a remoção da churrasqueira será alvo de intervenção aquando das 

obras de requalificação daquele espaço”.-------------------------------------------------------------------------- 

- Na primeira semana de janeiro a Junta de freguesia da Ribeira Chã, procedeu à limpeza da 

estátua Padre João Caetano Flores.--------------------------------------------------------------------------------

- 

- No dia dois de janeiro, a Presidente da Junta de Freguesia reuniu-se com o Vereador Nelson 

Santos e seus colaboradores a fim de resolver o problema da grota situada na Avenida Arantes 

de Oliveira.  Reuniram-se com o Sr. João Galego e deslocaram-se até ao local para se 

inteirarem do estado atual da grota e resolver o problema. Neste dia, também visitaram a Rua 

de São José e ficou acordado que o executivo camarário iria intervir na rua, retirando a descarga 
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das águas pluviais da rua.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

- No dia nove de janeiro, a Presidente da Junta de Freguesia reuniu-se com o Senhor Secretário 

Regional da Agricultura e Florestas, Eng. João Ponte, bem como a Sr.ª Diretora dos Recursos 

Florestais, Dr.ª Anabela Isidoro, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração do IROA, 

Dr.º. Ricardo Silva, a fim de conhecer a legislação vigente relativa ao Estatuto das Vias de 

Comunicação Terrestre na Região Autónoma dos Açores, DLR nº. 18/2003/A, de 9 de Abril e o 

DLR nº. 39/2008/A, de 12 de Agosto, que altera o primeiro, e debater alguns assuntos 

relativamente aos caminhos agrícolas da Ribeira Chã.--------------------------------------------------------- 

Nesta reunião, a Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Chã teve oportunidade de 

agradecer ao Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas a aprovação do pedido de 

 pavimentação parcial do Caminho dos Cabeços.  A presidente teve conhecimento que as obras 

iniciarão no corrente ano de dois mil e dezoito, facilitando a circulação dos agricultores e 

lavradores que tenham explorações no referido caminho.----------------------------------------------------- 

Nesta reunião, a Sr.ª Diretora dos Recursos Florestais elogiou o trabalho de limpeza 

e manutenção realizado pela junta de freguesia nos caminhos agrícolas da freguesia.--------------- 

- No dia quinze de janeiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã recebeu um Certificado de 

Participação do Concurso de Presépios 2017;-------------------------------------------------------------------- 

- No dia trinta e um de janeiro, efetuou-se entre a Junta de Freguesia da Ribeira Chã e a 

Câmara Municipal de Lagoa, as assinaturas do Acordo de Execução entre as duas entidades, 

para o quadriénio 2018-2021;-----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

- No dia dezasseis de janeiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã procedeu à entrega de três 

folhetos informativos, com informações acerca dos ecopontos.---------------------------------------------- 

- No mês de fevereiro, foi enviado um ofício a todos os Bancos, a solicitar a instalação de uma 

caixa multibanco nesta freguesia. Neste momento, aguardamos as respostas dos mesmos.-------

- 

- Pelo quinto ano consecutivo, realizou-se o Festival da Malassada, nos dias três e quatro de 

fevereiro, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores.----------------------------------------------- 

Este festival teve o apoio da Finançor, Sinaga, Aviário José Moniz Teixeira, Câmara Municipal 

de Lagoa, Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã e Irmandade do Divino Espírito Santo da 
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Trindade. A animação do festival iniciou-se com o grupo de escoteiros da Ribeira Chã, 

seguindo-se o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz e por fim o Coro do Centro de 

Atividades Livres da Lagoa “O Borbas”. No segundo dia, a animação musical iniciou-se com o 

Grupo de Violas e Cavaquinhos de Água d’Alto e terminou com o Grupo de Cantares Vozes do 

Mar do Norte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

- No início do mês de fevereiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã procedeu à desratização 

da freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

- No passado dia dez de fevereiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã organizou um baile de 

Carnaval para toda a população, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores. --------------- 

Neste evento desfilaram crianças, jovens e adultos. A vencedora das crianças/ jovens foi a 

Maria Pacheco e as vencedoras dos adultos foram Carina Pimentel e Andreia Amaral. Houve 

ainda a atuação do DJ Kevin Piques que proporcionou dança e boa música. ---------------------------

----------- 

- No dia catorze de fevereiro, realizou-se um passeio, com os idosos e jovens da freguesia, até 

às instalações da RTP-Açores, com o objetivo de conhecerem como funciona uma estação 

televisiva;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia quinze de fevereiro, procedeu-se à entrega de três folhetos informativos. Estes folhetos 

informativos eram de leitura fácil e pretenderam sensibilizar a população para a gestão 

sustentável dos resíduos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

- No dia vinte e um de fevereiro, a Junta de Freguesia cedeu um donativo no valor de duzentos 

euros ao Agrupamento de Escoteiros da Ribeira Chã nº1333, para a realização de atividades.---- 

- No dia oito de março, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã organizou um Workshop de 

Manicure para todas as mulheres da freguesia, no qual participaram onze formandas.---------------

------------- 

- No dia dezasseis de março, a Junta de Freguesia assegurou o transporte do Agrupamento 798 

do Cabouco até à Vila da Povoação para uma atividade de acantonamento. --------------------------- 

- Nos dias dezanove e vinte e seis de março, a Junta de Freguesia realizou uma vistoria às 

estações-rateiras localizadas na freguesia para a substituição e colocação de novo rodenticida.-- 
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- No dia vinte e um de março, comemoramos o Dia Mundial da Árvore, com plantação de trinta 

cedros pela freguesia. Esta atividade contou com a participação do Grupo de Escoteiros da 

Ribeira Chã e crianças do CATL, acompanhados por um colaborador desta Junta de Freguesia.-

----------- 

- No fim de semana, de vinte e três a vinte e cinco de março, a Junta de Freguesia cedeu a 

cozinha, o ginásio, os balneários e o polidesportivo ao Agrupamento 1333 da Ribeira Chã para 

uma atividade de acantonamento com os escuteiros da Pedreira de Nordeste.------------------------- 

OBRAS CONCLUÍDAS-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Colocação de um equipamento de ginástica, tipo circuito de manutenção, na zona envolvente 

ao Polivalente Desportivo.----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

--------Após a leitura do relatório, o senhor José Pacheco interveio, elogiando o facto de já ter 

sido feita a limpeza da estátua do Padre Flores e sugerindo que este procedimento aconteça de 

forma periódica. Continuou a sua intervenção questionando a morosidade da resposta dos 

Bancos em relação ao pedido de instalação de um multibanco na freguesia, ao que a Presidente 

da Junta respondeu que, até ao momento, só um dos Bancos é que tinha dado resposta e que 

esta era negativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

--------O mesmo membro pediu, ainda, esclarecimento à Presidente da Junta de Freguesia sobre 

o andamento do processo de loteamento na freguesia, acusando a Câmara Municipal de estar a 

atrasar o loteamento por não ter dado início à construção das infraestruturas, apesar da verba 

para o efeito já estar disponível. Referiu que considera o loteamento fundamental e urgente para 

a freguesia, mas que o desenrolar do processo tem sido lento e a informação sobre ele pouco 

clara. Também se referiu ao elevado preço dos terrenos como um fator de impedimento à sua 

aquisição por casais jovens e que, por esse motivo, a Câmara deveria facilitar a aquisição dos 

lotes, colocando-os a baixos custos, com o intuito de facilitar a fixação dos jovens na freguesia e 

até incentivar a vinda de casais de outras freguesias.---------------------------------------------------------- 

--------A senhora Presidente da Junta de Freguesia, Victória Couto, interveio referindo que já 

tinha conferenciado este assunto com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, 

Dra. Cristina Calisto, no sentido de saber quando se iniciariam as marcações do terreno e 

assinatura de escrituras. A Presidente da Câmara de Lagoa informou que já tinha dado ordem 
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para os referidos procedimentos, por isso remeteu a Presidente da Junta de Freguesia para a 

Dra. Clara Granhão, Chefe de Divisão da Administração Geral, a fim de se inteirar do ponto da 

situação. A Presidente da Junta já efetuou o contacto e aguarda resposta. -----------------------------

----------------   

--------O senhor Rui Couto questionou a Presidente da Junta, senhora Vitória Couto, sobre o 

problema do esgoto da Rua de S.José e como resposta foi explicado que está para breve a 

solução e que esta será o saneamento básico daquela rua. O senhor José Pacheco reforçou a 

situação dizendo que o problema exige uma resposta imediata, pois trata-se de uma situação 

incomodativa que causa desconforto e mal-estar devido ao mau cheiro. A senhora presidente 

referiu que irá reforçar o pedido junto do responsável da Câmara para que a situação seja 

resolvida de imediato.---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

--------Ainda em relação ao relatório de atividades, o senhor José Pacheco abordou o assunto da 

iluminação do merendário, dizendo que este propósito fazia parte do Manifesto Eleitoral da 

senhora Presidente da Junta e, como tal, constitui-se um compromisso. A Presidente alegou que 

da sua parte há uma intenção efetiva de cumprimento deste compromisso, mas a resposta da 

DROPC impede a sua concretização.------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor José Pacheco abordou também a situação da Rua de S. José, no que diz 

respeito à questão das moradias em risco. Referiu que, por parte da Câmara da Lagoa, foi 

sugerida a construção de novas moradias com o projeto de criar uma rua alternativa por trás das 

casas já existentes. Critica a Junta de Freguesia por não tentar averiguar e agir para que a 

situação avance e, neste sentido, fez um apelo à Presidente da Junta para que se recupere o 

projeto da rua alternativa. Considera, o senhor José Pacheco, haver negligência por parte do 

Estado, por ser da responsabilidade desta entidade a resolução desta situação.-----------------------

------------------------- 

PONTO Nº 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2017 -----------------

- 

----------Feita a análise dos documentos, e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto foi 

apreciado e votado, com quatro votos a favor, pelos membros, Catarina Ambrósio, Maria 

Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos membros, 

José Pacheco e Rui Couto, integrando os seis membros deliberativos presentes, sendo o 
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documento aprovado por maioria.------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 

PONTO Nº 3 – PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2018--------------------------------------------

- 

---------Feita a análise dos documentos, e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto foi 

apreciado e votado, com quatro votos a favor, pelos membros, Catarina Ambrósio, Maria 

Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos membros, 

José Pacheco e Rui Couto, integrando os seis membros deliberativos presentes, sendo o 

documento aprovado por maioria.------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

PONTO Nº 4 – OUTROS ASSUNTOS------------------------------------------------------------------------------ 

--------Neste ponto, por solicitação do senhor José Pacheco, foi feita a apresentação do relatório 

financeiro do Festival da Malassada. Após descrição pormenorizada das receitas, despesas e 

apresentação do saldo positivo do referido evento, foi anunciado aos presentes que os lucros 

deste festival seriam aplicados num torneio desportivo na freguesia. -------------------------------------

- 

----------Nada mais havendo a tratar, sendo dez horas e quinze minutos, declarou a senhora 

Presidente da Assembleia encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, 

que depois de lida vai ser aprovada e assinada pelos membros da mesa. ------------------------------- 

 

A PRESIDENTE 

 

__________________________ 

CATARINA AMBRÓSIO 

 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 
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MÁRCIA MELO 

 

 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 

MARIA GRAZIELA PAULOS 


