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Acta número doze 
 

------ Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte horas, Hernâni 

Ricardo Costa, André Francisco Ferreira Mendonça e Cátia de Jesus Faria Torres, 

Presidente, Secretário e Tesoureira, respetivamente.---------------------------------------------------- 

Em nome da lei, o Presidente deu por aberta a reunião com a seguinte Ordem de 

Trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ponto um) Assuntos de interesse para a freguesia e apreciação e votação da gestão diária 

da Junta de Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Ponto dois) Discussão e aprovação da revisão nº2 do orçamento de 2018;--------------------- 

-Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta deu 

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente de toda a atividade realizada 

aquando das Festas do Sagrado Coração de Jesus e do sucesso que tinha sido o Dia do 

Emigrante. De seguida propôs que a Junta de Freguesia promovesse um concurso de 

sensibilização ambiental intitulado “Matriz + Limpa é + Linda”, que consiste em premiar as 

ruas da freguesia que melhor cuidarem do embelezamento e limpeza dos passeios e 

fachadas das moradias. A seguir o Presidente da Junta de Freguesia referiu que as obras 

na moradia da Junta de Freguesia sita na Rua António Augusto Mota Moniz, nº50 já tinham 

terminado e a família que aí residia já tinha sido realojada na referida moradia. Informou 

que o aditamento ao protocolo realizado com a Direção Regional da Habitação no valor de 

6479,00€ tinha sido manifestamente insuficiente, no sentido que o valor final da obra ronda 

os 20.000,00€. Atendendo a esta situação foi proposto uma reunião urgente com o Senhor 

Diretor Regional da Habitação Dr. Orlando Goulart, no sentido de haver um reforço da 

verba acordada. Seguidamente o Secretário deu conhecimento de toda a correspondência 

recebida, nomeadamente um convite para um passeio de idosas a Santa Maria promovido 

pela Câmara Municipal da Ribeira Grande no dia 27 de Setembro de 2018. Depois informou 

o restante executivo de toda a atividade dos colaboradores na área operacional, no que diz 
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respeito à limpeza dos passeios e espaços verdes da freguesia e no apoio à habitação 

degradada. Por fim, a Tesoureira deu conhecimento referente aos pagamentos efetuados 

por esta Edilidade, nomeadamente o ponto de situação dos valores em dívida com os 

fornecedores. O Presidente da Junta de Freguesia pôs à votação todos os pontos 

discutidos e o resultado foi a aprovação por unanimidade.--------------------------------------------- 

--Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, a Tesoureira da Junta de Freguesia 

informou o restante executivo de que a DROAP tinha aprovado um protocolo no valor de 

2109,00€ (dois mil, cento e nove euros) relativos à aquisição de material informático e que 

não era necessário rever o Plano Plurianual de Investimentos, visto que estes projetos já 

estavam contemplados no orçamento inicial. Assim sendo, a proposta foi votada e 

aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo 

sido elaborada esta acta que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da 

lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


