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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ
– LAGOA, REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO ----------------------Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte horas, nesta
freguesia de Ribeira Chã, sob a Presidência da sua Presidente Catarina Carreiro de Jesus
Ambrósio, compareceram à quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia os seguintes
membros: Márcia de Jesus Paulos Baptista de Melo, 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 Maria Graziela da Silva Costa Paulos, 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 Arruda e o Tesoureiro, o senhor Marco Paulo Vieira Soares. -------------Pela senhora Presidente foi declarada aberta a sessão. -----------------------------------------------------Passou-se à leitura da ata da terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a dez de outubro de dois mil e dezoito, sendo aprovada por unanimidade pelos seis
membros presentes no plenário. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu à leitura da correspondência
remetida pela Assembleia Municipal de Lagoa, cujo documento encontra-se em anexo à presente
ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros eleitos do PSD, senhor José Pacheco e senhor Rui Couto, apresentaram a
esta assembleia um Voto de Pesar – 20.º Aniversário do Falecimento do Padre João Caetano
Flores. O voto foi lido e aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------O membro José Pacheco agradeceu à senhora Presidente da Junta de Freguesia o apoio
prestado na cedência de alguns materiais, tais como, estandarte, livros, entre outros. Estes
materiais foram entregues pelo Grupo Acústico Filhos da Terra à Junta de Freguesia de Mouronho,
através de um intercâmbio realizado entre este grupo e a Tuna Mouronhense. À senhora
Presidente foi, também, entregue um estandarte da Junta de Freguesia de Mouronho. --------O membro José Farpelha manifestou a sua satisfação na forma como decorreu o processo
de uma obra realizada na rua onde reside. Segundo este membro, o processo decorreu de forma
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exemplar com um excelente resultado final. Desde os trabalhos de construção, até à forma como
os funcionários da Câmara Municipal interagiram com os moradores daquela rua, correu tudo
muito bem. Neste sentido, o membro agradeceu à senhora Presidente da Junta por todo o seu
empenho e dedicação, bem como solicitou à mesma, que esta palavra de agradecimento
chegasse, também, à Câmara Municipal na pessoa da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª
Cristina Calisto. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Rui Couto, foi apresentada uma questão em relação ao estado de uma grota
junto à casa do senhor João Galego. Informou, ainda, que a senhora Presidente da Câmara no
verão passado tinha reunido com a filha do referido senhor, senhora Cláudia Galego, com o
objetivo de obter informações sobre esta situação, de modo a encontrar a melhor solução. O
membro questionou sobre o que tem sido realizado sobre esta situação, pois referiu que, após
aquela reunião e até à presente data, não foi realizada qualquer intervenção naquele local. -------------A senhora Presidente da Junta interveio explicando que no início deste ano reuniu com a
senhora Presidente da Câmara e este assunto fez parte dos assuntos abordados. Até aquela data
a grota estava a agravar-se, e segundo a mesma, esta pensava já ter sido dado início aos
trabalhos naquele local. A senhora Presidente da Junta ficou de obter mais informações sobre
este processo junto da senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------O membro Tiago Almeida relatou que na Rua Padre João Caetano Flores, existe um morador
a explorar um terreno de propriedade pública, através de cultivo, contudo não se encontra em bom
estado, pois está a abater-se. A senhora Presidente da Junta referiu que desconhecia esta
situação pelo que iria verificar o que se passava. ----------------------------------------------O membro
José Pacheco realizou uma declaração política cujo assunto diz respeito ao talude da Rua de São
José e Rua Padre João Caetano Flores. Segundo o mesmo, este é um problema que se encontra
esquecido há cinco anos. Pois, desde 2001 que os pareceres do LREC (Laboratório Regional de
Engenharia Civil) são os mesmos, nomeadamente, risco iminente de derrocada. O membro
menciona que, “Tendo em conta a Ata da Reunião da Câmara Municipal de Lagoa de vinte e dois
de março de dois mil e treze, em que a Câmara não quer assumir as responsabilidades, e foi
negligente quanto ao realojamento das famílias. Tendo em conta já não ser possível reparar o
talude, ou é uma verba muito elevada, há que repensar o projeto apresentado anteriormente com
as devidas alterações atualizadas. Estranhamente a Assembleia Municipal votou contra um Voto
de Protesto que apenas queria relembrar este problema e criar uma força de pressão junto do
estado, principal responsável por esta inoperância”. Neste seguimento, o referido membro
questionou a senhora Presidente da Junta, por qual a razão que a mesma votou contra o voto de
protesto, considerando, assim, o senhor José Pacheco que o este defendia acima de tudo a
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segurança e os interesses da Ribeira Chã. Neste sentido, pelo senhor José Pacheco foi
apresentado o projeto inicial que segundo este, a Câmara Municipal autora do mesmo, diz
desconhecer. Importa referir que, faz parte dos anexos da presente ata os seguintes documentos,
Parecer sobre a Estabilidade de um Talude na Rua de S. José – Freguesia da Ribeira Chã, LREC,
Nota Técnica 58/2001; Fotocópia da Ata número seis da Reunião de Câmara Municipal de vinte e
dois de março de dois mil e treze; Fotocópia do contrato ARAAL N.º 6/2012 de 7 DE Maio de 2012;
Fotocópia do Anteprojeto das novas moradias e abertura de novo acesso; e Voto de Protesto à
Inoperância do Estado apresentado em reunião da Assembleia Municipal no dia quatro de
dezembro de dois mil e dezoito pelo Grupo Parlamentar do PSD, sendo o mesmo documento
entregue a esta assembleia pelos membros José Pacheco e Rui Couto. A senhora Presidente da
Junta, Victória Arruda, interveio referindo que, este foi um assunto que esteve sempre presente
em todas as reuniões desde que assumiu o cargo de Presidente da Junta. O presente assunto
surgiu logo na primeira reunião com o Eng.º João Ponte. Neste sentido, segundo a mesma,
perante o último parecer do LREC não houve qualquer alteração no talude, por isso o seu voto foi
contra o voto de protesto. Referiu, ainda, que a Câmara Municipal está a acompanhar a situação
e que segundo esta, o referido talude encontra-se estável. A Presidente da Junta ficou de solicitar
o relatório 42/2018, emitido pelo LREC - Laboratório Regional de Engenharia Civil, referente à
reavaliação da estabilidade do talude subjacente à rua de São José. Referiu, ainda, que o senhor
José Pacheco também o pode solicitar, pois sendo Deputado da Câmara Municipal este
documento o pode ser útil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a outro assunto, o membro José Pacheco, questionou
a senhora Presidente sobre a Exposição da Inauguração do Pároco João Caetano Flores,
nomeadamente, se foram recolhidas informações sobre este assunto.-------------------------------------------------------------------A senhora Presidente da Junta indicou que a exposição será apresentada
na Casa da Cultura Carlos César, sendo, posteriormente, encaminhada para o Centro Social e
Paroquial desta freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao assunto do loteamento, o senhor José Pacheco questionou
sobre a demora deste processo, uma vez que os lotes estão todos vendidos. ---------------------------------------------A senhora Presidente da Junta mencionou que segundo a Câmara Municipal os
compradores já realizaram as assinaturas das escrituras. ---------------------------------------------------Av. Engº. Eduardo Arantes de Oliveira - Telef./Fax nº. 296913760 – E-mail : juntafribeiracha@sapo.pt
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PONTO Nº 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de outubro e
dezembro 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 Socioculturais e correspondência: --------------------------------------------------------------- No dia um de outubro, a Junta de Freguesia realizou um passeio até ao Palácio de Sant’Ana,
em Ponta Delgada, de forma a comemorar o Dia Internacional do Idoso, promovendo deste modo,
o convívio entre os idosos desta freguesia. Nesta atividade participaram quinze idosos. ------------ No dia dois de outubro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã elaborou uma candidatura, intitulada
"Desafios e Oportunidades", do Subprograma Jovens Estudantes, da Direção Regional da
Juventude para a contratação de cinco jovens. Este projeto teve como objetivos: incrementar a
participação ativa dos jovens, no dia a dia, de uma junta de freguesia; desenvolver competências
de trabalho e ética profissional e fomentar o sentido de responsabilidade. ------------------------------- No dia quatro de outubro, a Direção Regional do Ambiente, realizou um workshop no cerco,
Caloura, no âmbito da 9º Edição de Recolha de Resíduos Sólidos. Participaram nesta atividade
três trabalhadores da Junta de Freguesia, ------------------------------------------------------------------------No dia oito de outubro, a Presidente da Junta acompanhou dezassete idosos desta freguesia,
num passeio às Furnas, organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, para todos os idosos do
concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia dez de outubro, os colaboradores dessa Junta de Freguesia, iniciaram a limpeza às
ribeiras desta freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia dezassete de outubro, a Presidente da Junta reuniu com alguns agricultores da freguesia
e com o senhor Diretor e Eng.º dos Serviços Florestais, de forma a delinear soluções para as
obras que se encontram a decorrer no Caminho dos Cabeços.---------------------------------------------- Ainda no dia dezassete de outubro, a Presidente da Junta reuniu com os colaboradores da Junta
de Freguesia, para delinear estratégias de trabalho eficazes, bem como distribuir tarefas para
manter a freguesia sempre em condições.------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e três de outubro, a carrinha da Junta de Freguesia, transportou os idosos do Centro
de Dia até ao observatório Vulcanológico, sito na Expolab, na Lagoa. ------------------------------------ Os colaboradores da Junta de Freguesia procederam à limpeza da Ermida e cemitério. A Junta
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ornamentou a ermida do cemitério e a campa do Padre João Caetano Flores, para o Dia de Todos
os Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante o dia um de novembro, Dia de Todos os Santos, a Junta de Freguesia abriu o cemitério
e a ermida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia dez de novembro, a Junta de Freguesia proporcionou a toda a população uma Grande
Noite de São Martinho, no centro Comunitário Padre João Caetano Flores, com música ambiente,
castanhas, milho e vinho para todas as pessoas, promovendo deste modo, momentos de convívio
entre as mesmas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- No mês de novembro finalizaram as obras da casa de despejo, seguindo-se os trabalhos de
pintura final.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No mês de novembro finalizaram as obras no Caminho da Correia, nomeadamente, a
reconstrução de um muro de proteção do bueiro, ao lado da pastagem do Sr. José Silva.----------- Relativamente aos programas ocupacionais, o programa PROSA do Sr. Válter Pacheco, foi
prorrogado por mais 6 meses, até três de julho de dois mil e dezanove.---------------------------------- Quanto ao Projeto PROSA do Sr. Carlos Jesus e da Sr.ª Natércia Ponte, ambos terminaram a
quinze de dezembro de dois mil e dezoito. Em relação ao Sr. Carlos Jesus, este não pretende
continuar a frequentar os programas ocupacionais, por opção pessoal.----------------------------------- Neste mesmo mês, a Junta de Freguesia efetuou uma candidatura ao Programa SEI, o qual já
foi aprovada, aguardando a colocação da Sr.ª Natércia Ponte, após o seu términus no programa
PROSA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda, no mês de novembro, a Junta de Freguesia recebeu a aprovação da candidatura ao
Programa PROSA, no qual, após as devidas entrevistas, ficaram selecionados os senhores
Emanuel Medeiros Carreiro, que termina o Programa CTT’S a quatro de dezembro e o senhor
Luís Alberto Teles Pacheco. Os colaboradores iniciaram as suas funções de cantoneiros no
passado dia seis de dezembro. Importa referir que as entrevistas, foram realizadas pela
Presidente da Junta de Freguesia, Victória Arruda, nos dias vinte e um e vinte e oito de novembro,
pelas dezanove horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------------------- No dia vinte de novembro, a Junta de Freguesia cedeu uma sala, como já vem sendo habitual
todos os anos por solicitação da Optimed, para realização de um rastreio visual gratuito a toda a
população, das quinze horas e trinta minutos às dezasseis horas e trinta minutos.-------------------Av. Engº. Eduardo Arantes de Oliveira - Telef./Fax nº. 296913760 – E-mail : juntafribeiracha@sapo.pt
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- No dia vinte e um de novembro, a Junta de Freguesia em parceria com a Direção do Ambiente,
promoveu uma Ação de Sensibilização intitulada “Valorização de óleos alimentares usados”.
Participaram nesta atividade sete colaboradores da Junta de Freguesia e sete idosos do Centro
de Dia desta freguesia. Esta ação decorreu no âmbito da 9.ª Edição da Semana dos Resíduos
dos Açores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final do mês de novembro, a Junta deu início à montagem do Presépio Tradicional nas suas
instalações, bem como, à montagem da iluminação exterior em redor do edifício da Junta e do
Adro da Igreja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia oito de dezembro, foi inaugurado o presépio tradicional, nas instalações da Junta de
Freguesia, com a prova de licores caseiros, biscoitos e bombons, pelas treze horas e trinta
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia dezoito de dezembro, a Junta disponibilizou a sua carrinha à Câmara Municipal de Lagoa,
para a distribuição dos cabazes da natal aos idosos que beneficiam do Cartão de idoso.------------ A Escola Básica Integrada de Água de Pau realizou um protocolo de parceria com a Junta de
Freguesia da Ribeira Chã, com o objetivo de transportar as crianças do pré-escolar e 1º ciclo, da
Ribeira Chã para Água de Pau.--------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Assistência Alimentar e Emergência (Lions Clube de Lagoa).---------------------------PONTO Nº 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Márcia Melo,
José Maria Farpelha, e 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. Importa salientar que foi apresentada a esta assembleia uma Declaração de Voto do
Plano e Orçamento 2019 pelos membros eleitos do PSD onde os mesmos apresentam a sua
abstenção. Este documento faz parte dos anexos desta ata. ------------------------------------------------------O membro José Pacheco comentou o plano de atividades, mencionando que os meses de
verão se encontram um pouco vazios relativamente à realização de atividades na freguesia,
enquanto que em outros sítios do concelho ocorrem atividades, sendo que a Câmara “desdobrase” em apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O mesmo membro referiu, ainda, que é importante haver uma maior interação entre a junta
de freguesia e os grupos existentes na freguesia. Neste sentido, o mesmo lança um desafio ao
executivo da junta, por este assumir a responsabilidade em juntar os grupos para realização de
várias atividades, por exemplo, realização do presépio de natal no centro comunitário, ou
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organizar um grupo de cantares às estrelas. ---------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente da Junta interveio referindo que apesar da pequenez da freguesia e
do seu orçamento, todas as atividades realizadas apresentam muita qualidade. Pois, trabalham
durante todo o ano, apresentando um programa diversificado e que englobam todas as faixas
etárias da freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 3 – OUTROS ASSUNTOS-------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este ponto, foi presente o “Acordo de Execução entre a Câmara Municipal
de Lagoa e a Junta de Freguesia de Ribeira Chã”. Perante o documento pode-se perceber que a
Câmara Municipal disponibilizou à Junta de Freguesia mais cinco mil euros, de acordo com o valor
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente da Junta foi questionada pelo senhor José Pacheco, nomeadamente,
se a mesma sentia-se satisfeita com as presentes verbas.----------------------------------------------------------A senhora presidente interveio afirmando que sim. ---------------------------------------------------------O membro Tiago Almeida felicitou a senhora Presidente da Junta pela obra dos Caminhos
dos Cabeços. O mesmo referiu que já tinha passado muitos presidentes pela junta e aquele
caminho sempre foi um problema e nenhum dos antecessores deu início à construção daquela
obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Couto indicou que os trabalhadores da junta de freguesia deverão ter mais
cuidado com os trabalhos nos caminhos da freguesia. Pois, segundo o mesmo existe um pinheiro
grande no final da Rua de São José, mesmo na direção do edifico da junta de freguesia. ----------------A senhora Presidente da Junta relatou que o referido pinheiro foi plantado com intuito de dar
estabilidade ao talude.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Rui Couto indicou, também, que na rua principal da freguesia, Rua Eng.º João
Mota Amaral, existe um pinheiro cuja vegetação, nomeadamente os “galhos” encontram-se
inclinados para o caminho.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta indicou que iria averiguar a situação. -----------------------------------------------A senhora Presidente da Junta Victória Arruda congratulou todos os membros da
assembleia pelo que foi exposto ao longo do ano, que se passa a citar: “Chegamos a vários
acordos, trabalhamos juntos, em prol da nossa freguesia. Desejo que continuemos o mesmo
trabalho”. A mesma informou, ainda, que, no dia vinte e seis de dezembro o pai natal irá visitar as
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ruas desta freguesia numa carroça, convidando a todos a participar nesta atividade. O ponto de
partida será em frente ao edifício da junta pelas dezasseis horas. No dia vinte e sete de dezembro,
um grupo de cantares formados por colaboradores da Câmara Municipal irão visitar a freguesia. ---------------------------------------------------Por último, a senhora Presidente da Assembleia desejou a todos um feliz e santo natal,
acompanhado de umas boas entradas no novo ano. ------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, sendo dez horas e dez 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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