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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA 

CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

----------Aos quatro dias do mês de julho 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 segunda sessão ordinária da Assembleia de Freguesia 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.----------------------------------------------- 

--------Como membro da Junta de Freguesia esteve presente, a Presidente, a senhora Victória da 

Silva Couto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------Passou-se à leitura da ata da primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 

realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, sendo aprovada por unanimidade pelos sete 

membros presentes no plenário.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Não havendo nenhuma intervenção, 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 ABRIL A JUNHO DE 2018.-------- 

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

junho de dois mil e dezoito.-----------------------------------------------------------------------------------------

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:-------------------------------------------------------------- 

- Renovação do Acordo de Parceria entre a Junta de Freguesia da Ribeira Chã e a empresa 

Optimed;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- No dia treze de abril, a Junta de Freguesia cedeu o transporte da carrinha para os idosos do 
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Centro de Dia desta freguesia participarem numa confraternização com os idosos do Centro de 

Dia da Fajã de Baixo;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia alugou o Centro Comunitário Padre João Caetano Flores para festas 

particulares, nos fins de semana de treze a quinze de abril e vinte e cinco a vinte e sete de 

maio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia dezassete de abril, foi realizado na sede da Junta de Freguesia um rastreio auditivo, 

disponível para toda a população;------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Junta de Freguesia cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre João Caetano Flores 

ao Agrupamento 1333 CNE da Ribeira Chã, durante o fim de semana de vinte e sete a vinte e 

nove de abril;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia apoiou no pagamento das licenças de foguetes da Irmandade do Divino 

Espírito Santo, Grande Noite de São João e Festas do Santíssimo Sacramento, bem como 

todas as famílias que receberam o Divino Espírito Santo em suas casas;-------------------------------- 

- Durante os meses de abril e maio, a Junta de Freguesia facultou apoio administrativo aos 

contribuintes desta freguesia, no preenchimento e entrega do IRS 2017 (dois mil e dezassete), 

via internet, bem como na solicitação e recuperação de senhas;-------------------------------------------- 

- No mês de abril, a Junta de Freguesia deu apoio administrativo aos jovens desta freguesia, no 

preenchimento e entrega das inscrições para o OTLJ/ Ocupação em Férias 2018 (dois mil e 

dezoito);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia, apresentou quatro candidaturas ao OTLJ/2018 (dois mil e dezoito) - 

Ocupação em Férias que poderá ocupar vinte jovens da freguesia. Estas candidaturas 

encontram-se a aguardar aprovação por parte da Direção Regional da Juventude;-------------------- 

- No dia dois de maio, integrou-se, novamente, o Sr.º Januário Couto, na equipa de assistentes 

operacionais, através do Programa PROSA, pela Câmara Municipal de Lagoa;------------------------ 

- No dia quatro de maio, a Junta de Freguesia cedeu as instalações do Centro Comunitário 

Padre João Caetano Flores à Câmara Municipal de Lagoa, a fim de realizar a campanha de 

identificação eletrónica dos canídeos desta freguesia;--------------------------------------------------------- 

- No dia sete de maio, a senhora Presidente da Junta de Freguesia, agendou uma reunião com 

a Direção do Banco Santander Totta, de modo a inteirar-se do andamento da instalação de uma 

caixa automática (ATM) nesta freguesia;--------------------------------------------------------------------------- 

 



 
FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ 

9 560 - 550 RIBEIRA CHÃ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Av. Engº. Eduardo Arantes de Oliveira - Telef./Fax nº. 296913760 – E-mail : juntafribeiracha@sapo.pt 

 

3 

- A Junta de Freguesia organizou o 4.º (quarto) Encontro de Atividades Físicas. Este encontro 

iniciou-se no dia oito de maio e contou com a participação de seis equipas.  A final foi no dia 

vinte e sete de maio com o tradicional jogo de mulheres e com o apuramento dos 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º lugares. No final procedeu-se à entrega das taças às equipas vencedoras, Melhor Guarda-

Redes, Melhor Marcador e taça de Disciplina;-------------------------------------------------------------------- 

- No dia quinze de maio, a Junta de Freguesia recebeu um e-mail do Novo Banco dos Açores 

(NBA), cuja respetiva instituição informa que a sua situação para o corrente ano não permite 

corresponder ao solicitado (instalação de uma caixa automática de multibanco). Reforçaram, 

ainda, que “Da análise efetuada e face ao orçamentado - NBA para 2018 (dois mil e dezoito), 

determina impedimento absoluto”;----------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia recebeu, também, o parecer da Caixa de Crédito Agrícola, onde se lê: 

“Contudo, pelas rigorosas instruções de segurança impostas pela lei 34/2013, que passaram a 

vigorar a partir de 01 de junho p.p., e que obrigam a apurados requisitos técnicos na área da 

segurança, com especial enfoque nas características do equipamento a instalar e, 

simultaneamente, com a obrigação da recolha de complexas autorizações prévias emitidas por 

entidades governamentais e por entidades responsável pela segurança pública, lamentamos 

informar, mas não nos é possível anuir ao Vosso prestigiado pedido”;------------------------------------ 

- No dia dezoito de maio, dia do quinaquagésimo segundo aniversário da elevação a freguesia, 

pelas sete horas, realizou-se uma salva de foguetes. Pelas nove horas, o executivo da Junta de 

freguesia organizou um passeio cultural até à freguesia das Furnas. Neste passeio, os 

participantes tiveram oportunidade de visitar vários espaços, tais como: a Fábrica das Queijadas 

do Morgado, o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, a Caldeira das Furnas, a 

Reserva Florestal de Recreio do Viveiro das Furnas, o Miradouro do Pico do Ferro e, por fim, a 

Fábrica do Chá da Gorreana. O almoço foi no restaurante o Tony´s para a degustação de 

produtos típicos da ilha de São Miguel. Foi um dia dedicado à cultura, lazer, convívio, alegria e 

partilha;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia apoiou o Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã, na manutenção do 

espaço exterior do Centro de Dia de Idosos, roçando todo o espaço envolvente para a receção 

do Divino Espírito Santo  no dia vinte de maio;------------------------------------------------------------------- 
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- No dia vinte de maio, a Junta de Freguesia ofereceu uma missa pela alma dos Presidentes de 

Junta de Freguesia, bem como seus membros de Assembleia de Freguesia e seus 

colaboradores já falecidos;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e seis de maio, a Junta de Freguesia proporcionou a toda a população uma aula 

de dança gratuita, no polidesportivo;-------------------------------------------------------------------------------- 

- O executivo da Junta de Freguesia e alguns membros da Assembleia de Freguesia 

participaram nas procissões do Centro de Dia de Idosos e no Império da Santíssima Trindade, 

nos dias vinte e sete de maio e três de junho, respetivamente;---------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia cedeu o Centro Comunitário Padre João Caetano Flores ao Império da 

Santíssima Trindade da Ribeira Chã, de trinta e um de maio a quatro de junho;------------------------ 

- No mês de maio, a Junta de Freguesia facultou apoio administrativo no preenchimento dos 

documentos de ASE (escalões escolares);------------------------------------------------------------------------ 

- Durante o mês de maio e até sete de junho, os assistentes operacionais da Junta de Freguesia 

procederam à pintura dos muros da Rua do Botelho, Rua de São José e Rua Padre João 

Caetano Flores. Esta iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, na cedência das 

tintas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia cinco de junho, a Junta de Freguesia comemorou o Dia Mundial do Ambiente, com uma 

ação de sensibilização, na sede da Junta de freguesia, aberta a toda a população;------------------- 

- No dia seis de junho, a Junta de Freguesia também recebeu um ofício do Banco Santander 

Totta, com o seguinte texto que se transcreve: “…vimos por este meio informar, que o Banco 

Santander neste momento não possui máquinas que permitem assumir a instalação do referido 

equipamento”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia dez de junho, encerrou-se as atividades relativas ao dia da freguesia, com a 

comemoração do Dia da Criança, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores, onde as 

crianças usufruíram de várias atividades, designadamente, pinturas faciais, insuflável, animais 

eletrónicos, touro mecânico e modelagem de balões;---------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia da Ribeira Chã apoiou a Escola Básica Integrada de Água de Pau, com 

um donativo de 50€ (cinquenta euros), para a realização das festas do Dívino Espírito Santo, no 

dia catorze de junho;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia dezasseis de junho, a junta colaborou com o Parque Natural da Ilha de São Miguel, na 

realização do Trilho Trilhando na Gastronomia da Ribeira Chã. No final do trilho foi servido um 
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almoço no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores, a quarenta e cinco participantes, 

com produtos típicos desta freguesia, nomeadamente, caldo verde com pão de milho/trigo 

caseiro, papas de serpentina, bolo de banana acompanhado de chá de poejo;-------------------------

- No dia dezoito de junho, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia recebeu o Galardão de 

Reconhecimento do Programa Eco-Freguesias, Freguesia Limpa 2017 (dois mil e dezassete), 

da Direção Regional do Ambiente. Importa referir que os resultados incidiram nos esforços a 

nível de limpeza, sensibilização e manutenção, na qual a junta obteve nota máxima;----------------- 

- No mês de junho, a Câmara Municipal de Lagoa apoiou a Junta de Freguesia na pintura dos 

balneários e bancadas do polidesportivo desta freguesia, cedendo os seus trabalhadores e 

tintas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia da Ribeira Chã apoiou a Noite de São João da Ribeira Chã com géneros 

alimentícios, no valor de 100€ (cem euros);----------------------------------------------------------------------- 

----------Na sequência da apresentação do relatório de atividades da Junta de Freguesia, o 

membro José Pacheco interveio alegando que muitas das atividades enunciadas no presente 

relatório são trabalhos normais do funcionamento desta Junta. Após esta observação, a senhora 

Presidente da Assembleia, sugeriu que se alterasse a estrutura do relatório de atividades da 

Junta de Freguesia, de forma a categorizar as atividades realizadas, por exemplo: Logística; 

Atividades desenvolvidas; Apoio prestado pela Junta; entre outros assuntos. Mais se informa 

que todos os membros concordaram com a referida sugestão.---------------------------------------------- 

----------O mesmo membro, assim como o membro Rui Couto apresentaram dúvidas em relação 

ao apoio prestado pela Junta de Freguesia no pagamento das licenças de foguetes da 

Irmandade do Dívino Espírito Santo, Grande Noite de São João e Festas do Santíssimo 

Sacramento, bem como todas as famílias que receberam o Dívino Espírito Santo em suas 

casas. Pois, os referidos membros mencionaram que nem todas as famílias usufruíram do 

referido apoio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao assunto supracitado, a senhora Presidente da Junta de Freguesia, Victória 

Couto, interveio referindo que, como tem vindo a acontecer em anos anteriores, uma pessoa em 

nome individual apresentou o pedido, sendo o mesmo aceite. Considerando a senhora 

Presidente que esta mesma pessoa informasse todas as pessoas envolventes nas várias 

festividades, como acontecera em anos anteriores.------------------------------------------------------------- 
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----------No que diz respeito, à disponibilização da caixa automática de multibando na freguesia, 

foram analisados todos os esforços realizados pela Junta de Freguesia, junto das várias 

instituições bancárias. Neste sentido, o senhor José Pacheco considerou que a Junta de 

Freguesia deverá insistir neste pedido junto das instituições, pelo menos de três em três meses, 

de modo a reforçar a ideia junto das mesmas. O mesmo membro mencionou que como reforço, 

a Junta de Freguesia poderá solicitar à Câmara Municipal apoio neste processo, devendo a 

mesma realizar alguma pressão neste sentido.------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente da Junta mencionou que conforme o exposto, as respostas das 

instituições bancárias não são satisfatórias, dado que as mesmas encontram-se relutantes a 

este assunto. Mais informou que estão sendo realizados todos os esforços por parte da Junta de 

Freguesia na resolução deste assunto.-----------------------------------------------------------------------------

---------O senhor José Pacheco abordou também o assunto do loteamento, mencionando que 

não concorda com a lógica do loteamento, uma vez que o futuro da Ribeira Chã está na 

habitação para fixar os jovens. O referido membro referiu que as condições de acesso, valores, 

a este processo limitam os jovens da freguesia a adquirir habitação nos tempos em que 

vivemos, bem como que a solução apresentada não é a solução mais adequada à população e 

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

---------A senhora Presidente da Junta informou que este assunto está a ser orientado pela 

Câmara Municipal de Lagoa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------De seguida, o senhor José Pacheco questionou sobre o assunto da atualização do site da 

junta de freguesia. A senhora Presidente da Junta, referiu que o mesmo encontra-se em 

reformulação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OUTROS ASSUNTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------No que concerne a outros assuntos, o senhor José Pacheco, questionou sobre possíveis 

atividades que a Junta iria oferecer à população da freguesia durante a estação de verão.---------

----------A senhora Presidente da Junta, esclareceu que não iriam ser realizadas atividades 

durante esta época, uma vez que a Junta não possui rendimentos para suportar as mesmas. O 

mesmo membro, assim como o membro Graziela Paulos, sugeriram que a Câmara Municipal 

deveria de assumir a totalidade ou apoiar a despesa da Noite de Fados, de modo a que esta 

festividade continuasse anual, assumindo-se como festividade de verão, uma vez que não existe 

nenhum evento de verão nesta freguesia. Segundo os mesmos membros, é lamentável não 
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existir nenhuma atividade de verão, enquanto que existem atividades nas restantes freguesias 

do concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Segundo a senhora Presidente da Junta, ocorreram várias atividades até ao mês de 

junho. Neste sentido, não existem verbas para a realização de atividades durante os meses de 

verão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Nada mais havendo a tratar, sendo vinte horas e quarenta 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 

 


