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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA
CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

----------Aos

quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte horas e dez

minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, sob a Presidência da sua Presidente Catarina Carreiro
de Jesus Ambrósio, compareceram os seguintes membros: Márcia de Jesus Paulos Baptista de
Melo, 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.-------------Estiveram 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.------------------------------------------------------Não se procedeu à leitura da ata da terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a quinze de outubro de dois mil e dezassete, dado que foi lida e assinada, no próprio
dia da tomada de posse, por todos os membros presentes.---------------------------------------------------------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia.--------------------------------------------------------A

senhora Presidente da Assembleia apresentou um Voto de Congratulação pelo 10.º

aniversário do Agrupamento de Escuteiros 1333 – Ribeira Chã, sendo que foi, também,
apresentado à mesa, pelo senhor José Pacheco, membro do PSD, um voto do mesmo teor.
Ambos, foram colocados à apreciação e aprovação, tendo sidos votados e aprovados por
unanimidade pelos sete membros deliberativos presentes no plenário. Fazem parte desta ata,
em anexo, os respetivos “Votos de Congratulação”. ---------------------------------------------------------------------De referir, ainda, que foi sugerido pelo senhor José Pacheco, que as atas desta
Assembleia de Freguesia, bem como outros documentos relevantes, passassem a ser
disponibilizados na página da Internet da Junta de Freguesia, de modo a permitir um fácil e
rápido acesso a toda a população. Ficou acordado que após a reconstrução da página da
Internet, já anteriormente prevista por parte da Junta de Freguesia, os documentos enunciados
passarão a fazer parte da mesma. Neste sentido, seguiu-se a aprovação, tendo sido aprovado
por unanimidade pelos sete membros deliberativos presentes no plenário.------------------------------
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----------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 OUTUBRO A NOVEMBRO DE
2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de outubro e
novembro de dois mil e dezassete.--------------------------------------------------------------------------------No âmbito da delegação de competências do protocolo estabelecido com a C.M.L.----------- A Junta efetuou a limpeza de caminhos de penetração;----------------------------------------------------- Limpeza da Ermida do Cemitério;---------------------------------------------------------------------------------- Serviço administrativo prestado à população.------------------------------------------------------------------Atividades Sócio-Culturais e correspondência:-------------------------------------------------------------- No dia dois de outubro, os idosos do Centro de Convívio desta freguesia, realizaram uma
confraternização com os idosos do Centro de Convívio da Fajã de Baixo, tendo a Junta apoiado
no respetivo transporte da freguesia até à Fajã de Baixo;----------------------------------------------------- No dia vinte e nove de outubro, a Junta de Freguesia cedeu as instalações do Centro
Comunitário Padre João Caetano Flores ao Agrupamento 1333 da Ribeira Chã para
comemoração do seu décimo aniversário;------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia apoiou, também, o Agrupamento 1333 da Ribeira Chã na cedência da
carrinha para algumas atividades;------------------------------------------------------------------------------------ No mês de outubro, a Junta de Freguesia candidatou-se ao SubPrograma Jovens Estudantes.- Ainda, neste mês, a Junta de Freguesia procedeu à limpeza e pintura (ermida, muros, portão, e
campas) do cemitério;--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia ornamentou a ermida do cemitério e a campa do Padre João Caetano
Flores, no Dia de Todos os Santos;---------------------------------------------------------------------------------- No dia seis de novembro, a Junta de Freguesia procedeu à limpeza do trilho “Pedras
Brancas”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia nove de novembro, os caminhos agrícolas foram sujeitos a limpeza por parte dos
colaboradores da Junta de Freguesia, nomeadamente as valetas e bueiros do caminho da
Correia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia onze de novembro, a Junta de Freguesia celebrou o Dia de São Martinho, no Centro
Comunitário Padre João Caetano Flores. Esta atividade teve por objetivo proporcionar à
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população um momento de convívio, com música ambiente, distribuição de castanhas, milho e
vinho, terminando com a realização do jogo do Bingo e sorteio de um cabaz;--------------------------- No dia vinte de novembro, a Junta de Freguesia realizou uma ação de limpeza intitulada “Eu
contribuo para a limpeza da minha freguesia”, no âmbito da oitava edição da Semana dos
Resíduos dos Açores. Esta atividade teve a colaboração de alguns parceiros da freguesia, tais
como o Centro de Atividades de Tempos Livres da Ribeira Chã e o Agrupamento 1333 do CNE
da Ribeira Chã;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia vinte e um de novembro, foi realizada uma reunião com a senhora Presidente da
Câmara Municipal de Lagoa e com todo o executivo camarário a fim de serem apresentados e
resolvidos assuntos de extrema importância para esta freguesia;------------------------------------------- No dia vinte e oito de novembro, a freguesia foi sujeita a um processo de desratização
realizado pela Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------- Como outros assuntos pendentes, no presente relatório consta o Loteamento, sendo que, pelo
Município de Lagoa foi aberto o concurso dos lotes para a construção de moradias.---------------------------De referir que foram abordados alguns assuntos que não constavam no Relatório em
apreciação, nomeadamente a disponibilização da caixa automática de multibanco na freguesia;
a manutenção da estátua do Padre João Caetano Flores; a presença de um esgoto na via
pública, Rua de São José; a qualidade da água da freguesia no que se refere ao excesso de
cloro e por fim uma ação de desratização mais profunda na freguesia. Estes assuntos foram
colocados, pelo membro José Pacheco, sendo que a Presidente da Junta de Freguesia, a
senhora Victória Couto, procedeu aos respetivos esclarecimentos.-------------------------------------------------Relativamente, à disponibilização de uma caixa automática de multibanco na freguesia, o
executivo da junta irá reforçar e voltar a contatar todas as instituições bancárias, de modo a
averiguar a sua viabilidade na freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito, à manutenção da estátua do Padre João Caetano Flores, a Junta
está a dar seguimento ao assunto, sendo o próximo passo estabelecer contato com o arquiteto
da obra, Álvaro França, com o intuito de perceber qual o material mais apropriado para a sua
manutenção e limpeza. A informação obtida será transmitida ao atual Pároco João Furtado e
respetiva Comissão Fabriqueira desta freguesia. ----------------------------------------------------------------------Em relação à presença de um esgoto na via pública, precisamente na Rua de São José, o
presente assunto já tinha sido abordado na Câmara Municipal de Lagoa, ficando a senhora
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Presidente da Junta de Freguesia, de averiguar esta situação com o Vereador Nelson Santos,
responsável por esta pasta. Importa salientar que a Junta irá tentar obter informação sobre o
respetivo processo, acompanhando o mesmo, junto do Vereador responsável.--------------------------------Em relação à qualidade da água da freguesia, no que se refere ao excesso de cloro, foi
anunciado que será necessário ter uma maior atenção às avaliações realizadas e obter uma
informação atualizada quanto às quantidades de cloro existentes na água, uma vez que é uma
questão fundamental, tratando-se de saúde pública.------------------------------------------------------------------Quanto, ao assunto da desratização foi sugerida a realização de uma ação de
desratização, mais profunda na freguesia.------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 2 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES AO PLANO
PLURIANUAL DE ATIVIDADES DE 2017.---------------------------------------------------------------------------------Feita a análise ao documento, Modificações ao Plano Plurianual de Atividades de dois
mil e dezassete, e após esclarecimento de algumas dúvidas, o assunto foi colocado à
apreciação e aprovação, tendo sido votado, com cinco votos a favor, pelos membros, Catarina
Ambrósio, Márcia Melo, Maria Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Tiago Almeida, e com duas
abstenções, pelos membros, José Pacheco e Rui Couto, constituindo os sete membros
deliberativos presentes no planetário, sendo o documento aprovado por maioria.---------------------PONTO Nº 3 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017.--------------Feita a análise aos documentos, e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto foi
apreciado e votado, com cinco votos a favor, pelos membros, Catarina Ambrósio, Márcia Melo,
Maria Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos
membros, José Pacheco e Rui Couto, integrando os sete membros deliberativos presentes,
sendo o documento aprovado por maioria.-----------------------------------------------------------------------PONTO Nº 4 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o assunto foi avaliado pelos
membros da Assembleia, seguindo-se o esclarecimento de dúvidas, pelo que alguns membros
revelaram descontentamento quanto à não realização da “Noite de Fados” nesta freguesia. A
senhora Presidente da Junta, esclareceu que esta atividade passará a ser realizada de forma
bienal devido ao elevado custo que a mesma acarreta. Foi, ainda, sugerido, pelo senhor José
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Pacheco, que num próximo documento sejam apresentadas todas as atividades extras que a
Junta pretende realizar ao longo do ano, por exemplo, workshops, convívios, entre outros. -------Questionou, também, qual o critério de atribuição para apoio aos grupos culturais uma vez que
foram contemplados apenas dois grupos da freguesia e qual a previsão de custos/receitas do
festival da malassada. A senhora Presidente da Junta informou que os grupos culturais
apreciados foram aqueles que oficializaram o pedido de colaboração a esta edilidade. -------------Assim, o documento em apreciação foi votado, com cinco votos a favor, pelos membros,
Catarina Ambrósio, Márcia Melo, Maria Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Tiago Almeida, e
com dois votos contra, pelos membros, José Pacheco e Rui Couto, completando os sete
membros presentes, sendo o documento aprovado por maioria.-------------------------------------------PONTO Nº 5 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2018.----------Feita a análise ao documento e esclarecimento de algumas dúvidas, o assunto foi
apreciado e votado, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os membros
presentes do órgão deliberativo. ------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 6 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo o “Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Concelho de Lagoa –
Açores”, o “Conselho Municipal da Juventude de Lagoa é o órgão consultivo do município sobre
matérias relacionadas com as politicas de juventude”. Neste sentido, fomentar a participação
dos jovens nesta matéria é fundamental, através de várias estratégias, constituindo-se o
Conselho Municipal da Juventude uma das mesmas. Deste modo, a mesa da Assembleia em
conjunto com o executivo da Junta, sugeriu o nome da jovem Gisela Filipa Paulos Baptista
Gaspar, por ser uma pessoa ativa na comunidade da Ribeira Chã. Contudo, a Presidente da
Assembleia deixou em aberto a designação de outros nomes. De referir, que não foi
mencionado nenhum nome, pelo que os membros aprovaram por unaminadade que seja a
presente jovem a integrar o Conselho Municipal da Juventude da Lagoa. ------------------------------OUTROS ASSUNTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne a outros assuntos, o senhor José Pacheco, sugeriu convidar a
Assembleia Municipal de Lagoa, de forma a que uma reunião fosse presidida na freguesia da
Ribeira Chã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Foi apresentado o acordo de execução entre a Junta de Freguesia da Ribeira Chã e o
Município de Lagoa para o quadriénio 2018-2021, pelo que o mesmo foi aprovado por
unanimidade por todos os membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------------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

_________________________
MÁRCIA MELO

O SEGUNDO SECRETÁRIO

_________________________
MARIA GRAZIELA PAULOS
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