
 
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@gmail.com 

 

1 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA 

CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE 

 

-----------Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, no edifício do Centro Comunitário Padre João 

Caetano Flores, teve início a primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia sob a 

Presidência da senhora Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia, Susana de Lurdes 

Borges Almeida Silva. Compareceram na sessão os seguintes membros: Tiago Filipe Pacheco 

Almeida, Rui Alexandre Teixeira de Couto, José Maria Pacheco de Torres Farpelha, Helena 

Margarida Pereira Lopes Costa, Vera Lúcia Araújo Turé Domingos e Bruno Miguel Ventura 

Correia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ferraz e a Tesoureira, a senhora Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio.---------------------------------- 

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

realizada no dia dez de janeiro de dois mil e vinte, sendo sido aprovada por unanimidade pelos 

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

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

-----------A Primeira Secretária da Assembleia passou à leitura das renúncias remetidas à 

Assembleia de Freguesia, dos seguintes membros, José Eduardo da Cunha Pacheco e Maria 

Goreti da Costa Pereira Pacheco.------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO N.º 1 – SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS--------------------------------------------------------------- 

----------A sessão iniciou-se com eleição por voto secreto, na sequência do preenchimento das 

vagas ocorridas, face às renúncias apresentadas, sendo uma das renúncias apresentadas da 

Presidente da Assembleia, Maria Graziela da Silva Costa Paulos. A mesa ficou destituída, 

passando-se à eleição do(a) Presidente de Assembleia de Freguesia, resultando numa votação 

de seis votos a favor do membro, Susana de Lurdes Borges Almeida Silva e um voto a favor do 

membro, Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio, tendo o mesmo sido anulado. O  membro eleito 

foi Susana de Lurdes Borges Almeida Silva.------------------------------------------------------------------

--------De seguida, passou-se para a eleição do(a) Primeiro(a) Secretário(a) da Mesa, resultando 
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numa votação de um voto em branco e seis votos a favor do membro Tiago Filipe Pacheco 

Almeida, tendo sido eleito o membro, Tiago Filipe Pacheco Almeida como Primeiro Secretário 

da Mesa, por maioria dos membros presentes.-------------------------------------------------------------------

-------------Por último, procedeu-se à eleição do(a) Segundo(a) Secretário(a) da Mesa, resultando 

numa votação de dois votos em branco e cinco votos a favor do membro, Helena Margarida 

Pereira Lopes Costa, tendo sido eleito o membro, Helena Margarida Pereira Lopes Costa, 

como Segunda Secretária da Mesa, por maioria dos membros presentes.------------------------------- 

Composta a mesa da Assembleia de Freguesia, tomou lugar a mesa eleita.---------------------------- 

PONTO N.º 2 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Procedeu-se novamente à leitura da ata da terceira sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia, realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezanove, uma vez que na 

quarta sessão ordinária realizada a dez de janeiro de dois mil e vinte, não houve consenso em 

relação à sua aprovação e foi indicado pelos membros José Pacheco e Graziela Paulos que a 

mesma fosse aprovada na próxima reunião.---------------------------------------------------------------------- 

Assim, a ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos membros presentes no plenário.------------ 

PONTO N.º 3 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA DE DEZEMBRO DE 2019 A 

MARÇO DE 2020--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Sr.ª Presidente da Junta fez uma síntese das principais atividades da Junta de 

Freguesia, entre os meses de dezembro de dois mil e dezanove a março de dois mil e vinte, 

cujo relatório de atividades se anexa à presente ata.-----------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções em relação ao ponto em questão passou-se para o 

ponto seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------PONTO Nº 4 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2019----- 

----------A Sr.ª Tesoureira da Junta efetuou uma breve descrição do documento e informou que 

os documentos da prestação de contas relativos ao ano de 2019 apresentam um valor de 

85.152,08€ (oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois euros e oito cêntimos) de receitas 

orçamentais correntes e de 80.903,87€ (oitenta mil, novecentos e três euros e oitenta e sete 

cêntimos) de despesas orçamentais correntes. ------------------------------------------------------------

Conclui-se que a Freguesia de Ribeira Chã obteve uma execução orçamental onde as receitas 

arrecadadas são superiores às despesas executadas, havendo um aumento do saldo para a 
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gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 4.233,93 € (quatro 

mil, duzentos e trinta e três euros e noventa e três cêntimos) e o saldo para a gerência seguinte 

(execução orçamental) é de 8.482,14 € (oito mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e 

um cêntimos), o que se traduz num aumento de 4.248,21 € (quatro mil, duzentos e quarenta e 

oito euros e vinte e um cêntimo), referindo que foi realizado um trabalho digno, árduo e de 

enorme sentido de responsabilidade ao longo do ano, para o bem comum da população. ---------- 

----------Após a apresentação e análise dos documentos, o Sr.º Rui Couto apresentou uma 

questão relativamente ao valor elevado das telecomunicações. A Sr.ª Tesoureira da Junta de 

Freguesia, esclareceu que realmente este assunto já tinha sido analisado pelo executivo e que o 

pacote/serviço foi alterado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, procedeu-se à votação dos documentos em análise, tendo sido, aprovados 

com cinco votos a favor, pelos membros, Susana Silva, Tiago Almeida, José Maria Farpelha, 

Helena Costa e Vera Domingos, e com duas abstenções, pelos membros, Rui Couto e Bruno 

Correia, integrando os sete membros deliberativos presentes, tendo  sido assim aprovados por 

maioria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO Nº 5 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2020------- 

----------A Sr.ª Tesoureira informou que devido à implementação do novo porgrama contabilístico  

SNC – AP, a Revião Orçamental passou a designar-se Alterações Modificativas Orçamentais da 

Receita e da Despesa, tendo efetuado uma breve descrição do documento. --------------------------- 

Neste sentido, procedeu-se à apreciação e aprovação das Alterações Modificativas Orçamentais 

da Receita e da Despesa – 1ª revisão de 2020: ----------------------------------------------------------------- 

Na receita: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 06030105 – Art.38º, n.º 8 da Lei n.º73/2013, em inscrições/reforços o valor de 

3.538,00€ (três mil, quinhentos e trinta e oito euros); ---------------------------------------------------------- 

No código 160101 – Na posse do serviço, em inscrições/ reforços o valor de 8.482,14€ (oito mil, 

quatrocentos e oitenta e dois euros e catorze cêntimos). ----------------------------------------------------- 

Na despesa: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 02010201 – Gasolina, em inscrições/reforços o valor de 500,00€ (quinhentos euros); -

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

No código 020104 – Limpeza e higiene, em inscrições/reforços o valor de 2.200,00€ (dois mil e 

duzentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No código 020106 – Alimentação – Géneros para confecionar, em inscrições/reforços o valor de 

3.720,14€ (três mil, setecentos e vinte euros e catorze cêntimos); ----------------------------------------- 

No código 020108 – Material de escritório, em inscrições/reforços o valor de 2.550,00€ (dois mil, 

quinhentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 020110 – Produtos vendidos nas farmácias, em inscrições/reforços o valor de 

200,00€ (duzentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 020112 – Material de transporte - Peças, em inscrições/reforços o valor de 400,00€ 

(quatrocentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 020121 – Outros bens, em inscrições/reforços o valor de 1.000,00€ (mil euros); ----- 

No código 020209 – Comunicações, em inscrições/reforços o valor de 1.000,00€ (mil euros); -----

No código 020210 – Transportes, em inscrições/reforços o valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 020224 – Encargos de cobrança de receitas, em inscrições/reforços o valor de 

200,00€ (duzentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No código 06020304 – Serviços bancários, em inscrições/reforços o valor de 100,00€ (cem 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feita a análise dos documentos, o assunto foi apreciado e votado, com cinco votos a favor, 

pelos membros, Susana Silva, Tiago Almeida, José Maria Farpelha, Helena Costa e Vera 

Domingos, e com duas abstenções, pelos membros, Rui Couto e Bruno Correia, integrando os 

sete membros deliberativos presentes, tendo  sido assim aprovados por maioria.---------------------  

PONTO N.º 6 – CÓDIGO DE CONDUTA DA JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ--------- 

-----------O Código de Conduta pretende assegurar a criação de um instrumento de 

autorregulação e de compromisso de orientação, estabelecendo-se os princípios e critérios 

orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício de funções públicas.--------------------- 

----------Após a apresentação e análise do documento, a Sr.ª Presidente da Junta de Feguesia, 

Victória Arruda, procedeu aos esclarecimentos relativamente ao documento apresentado. Uma 

vez que não foram levantadas questões em relação ao mesmo, procedeu-se à sua votação, 

tendo sido, aprovado por unanimidade, com sete votos a favor, pelos sete membros presentes 

no planetário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO N.º 7 – OUTROS ASSUNTOS----------------------------------------------------------------------------- 

----------A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, Victória Arruda, informou que está em 

andamento o processo da segunda fase do loteamento. A Câmara Municipal entregou o 
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processo a uma arquiteta fora do município para uma melhor estruturação do território. Neste 

momento, existem quatro casais interessados e um solteiro.------------------------------------------------- 

----------Relativamente ao parque de estacionamento, na Rua Agente Técnico João Mota Amaral, 

a Junta de Freguesia está a aguardar uma resposta por parte do Centro Social e Paroquial da 

Ribeira Chã, de modo a avançar com a obra.--------------------------------------------------------------------- 

----------Derivado à Pandemia Covid-19, todas as atividades previstas para o presente ano, foram 

canceladas. Os valores monetários associados a estes eventos foram e serão direcionados para 

as famílias. A Presidente da Junta referiu, ainda, que foi acionado um valor monetário para a 

compra de cabazes alimentares, a serem entregues a todas as crianças que frequentam o 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, na freguesia, bem como todos os idosos, com mais de 

sessenta anos.  Todavia, o Executivo da Junta de Freguesia está a analisar o alargamento do 

apoio a outras faixas etárias da população. Importa referir que durante a entrega dos cabazes, 

denotou-se uma grande felicidade por parte dos idosos e das crianças, bem como das suas 

famílias na receção dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a todas as pessoas que passaram 

pela Assembleia de Freguesia e deu as boas vindas aos novos membros, a Sr.ª Vera Domingos 

e o Sr.º Bruno Correia. Congratulou, ainda, a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia pelo 

seu profissionalismo, sentido de responsabilidade e orientação, nos propósitos desta 

Assembleia, enquanto Primeira Secretária da Assembleia, numa fase difícil. ---------------------------

----------A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu o elogio, felicitando a Junta de Freguesia 

pelas iniciativas realizadas na fase Pandemia Covid-19 e questionou se as crianças foram 

asseguradas com os materiais escolares. A Sr.ª Presidente da Junta, explicou que foi 

contactada pela EBI de Água de Pau, sendo informada sobre possíveis alunos que poderiam 

necessitar de apoio, de forma a asseguar o ensino à distância. A Câmara Municipal emprestou 

portáteis aos alunos que não possuíam este equipamento. A Junta de Freguesia apoiou na 

impressão e entrega de trabalhos escolares, enviados pela EBI de Água de Pau, às crianças da 

comunidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------A Presidente da Junta de Freguesia informou, ainda, que derivado à Pandemia e 

perante a reabertura dos serviços públicos, colocou dispensadores de gel desinfetante nos 

espaços públicos da freguesia, com o objetivo de reduzir o risco de contágio pelo novo 

coronavírus e ajudar a combater a sua propagação. A Sr.ª Presidente da Assembleia de 



 
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@gmail.com 

 

6 

Freguesia revelou contentamento pelo apoio realizado pela Junta de Freguesia junto das 

crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Nada mais havendo a tratar, sendo vinte horas e cinquenta e cinco 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 

 

__________________________ 

Susana Silva 

 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 

Tiago Almeida 

 

 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 

Helena Costa  


