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Acta número treze 
 

------ Aos trinta dias do mês de Novembro 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) Apreciação e votação do Plano e Orçamento para 2019 e Quadro de Pessoal. 

---Ponto três) Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos para 2019.--------- 

----Ponto quatro) Apreciação e votação do Plano Plurianual de Ações mais relevantes para 

2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente a presença de 

representantes da Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz nos convívios de 

emigrantes efetuados nas cidades de Montreal, Toronto e Fall River. Salientou a 

importância desses convívios e o fortalecimento da ligação que une a nossa freguesia com 

a comunidade emigrante radicada nos Estados Unidos da América e Canadá. 

Seguidamente o Secretário deu conhecimento de toda a correspondência recebida e todas 

as atividades desenvolvidas pelos serviços operacionais desta Junta de Freguesia. Por fim 

a Tesoureira deu conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade e 

de toda a atividades financeira da edilidade. Posto à votação, o ponto um foi aprovado por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, a Tesoureira Cátia Torres elencou 

todas as receitas e despesas previstas para o ano de 2019, totalizando cada uma delas um 

total de 159.801,00€ (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e um euro). Relativamente 

ao Quadro de Pessoal para 2019, tem uma alteração em relação ao ano anterior, devido à 

saída do funcionário Francisco Maré, em virtude de ter ido para a aposentação. Assim 

sendo o Quadro de Pessoal para 2019 fica com apenas um funcionário (Paulo Roberto 

Moniz da Estrela) como assistente operacional desta edilidade. O ponto dois da Ordem de 

Trabalhos foi colocado à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------------- 
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---Relativamente ao ponto três da Ordem de Trabalhos, a Tesoureira Cátia Torres elencou 

todos os pontos previstos no Plano Plurianual de Investimentos para 2019, num total de 

92.754,00€ (noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro euros). Este valor previsto 

incluiu a finalização dos protocolos na zona litoral de Santa Luzia e Largo das Freiras, a 

compra de uma viatura de nove lugares, o projeto ECO freguesias, e gestão e manutenção 

de espaços públicos e o protocolo de habitação degradada Matriz – Residir com Qualidade, 

além de outros pequenos investimentos. O ponto três da Ordem de Trabalhos foi colocado 

à votação e foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

----Relativamente ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos, a Tesoureira Cátia Torres 

elencou todas as alíneas do Plano Plurianual das Ações mais Relevantes para 2019 num 

total de 8.750,00€ (oito mil, setecentos e cinquenta euros). Neste ponto foram atribuídos 

valores para apoios às instituições mais relevantes da freguesia da Matriz, aos impérios do 

Espirito Santo, e para o Fundo de Apoio Social Emergente. O ponto quatro da Ordem de 

Trabalhos foi colocado à votação e foi aprovado 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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


