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Acta número quinze 
 

------ Aos dezanove dias do mês de Dezembro 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) Elaboração de Plano de Ação para 2019.------------------------------------------------- 

---Ponto três) Elaboração do Manual de Procedimento da Junta de Freguesia da Matriz.----- 

----Ponto quatro) Contratação de dois funcionários ao abrigo do programa de emprego 

CTTS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente a elaboração de um 

presépio no Largo do Rosário e na zona das Caldeiras, realçou o sucesso do Festival do 

Fervedouro e do Workshop dos Licores caseiros. Informou o restante executivo que a Junta 

deveria fazer um jantar de Natal com todos os seus colaboradores e fez um balanço de 

toda a atividade durante o ano de 2018. 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 atividade financeira da edilidade. 

Posto à votação, o ponto um foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------- 

--Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

elencou todos os eventos previstos para o ano 2019, nomeadamente a participação no 

Cantar às Estrelas, no Carnaval, no São João, a Marcha de São Pedro, na Festa da Flôr, 

nas Festas da Cidade, nas Festas do Coração de Jesus, o Dia do Emigrante, só para citar 

os mais relevantes. Por sua vez, o Secretário elencou as principais áreas de intervenção no 

que diz respeito à limpeza dos arruamentos e espaços verdes. O ponto dois da Ordem de 

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

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

apresentou ao executivo um Manual de Procedimento para o funcionamento interno dos 

serviços administrativos da Junta de Freguesia, neste documento está expresso todo o 
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procedimento acerca dos passos a dar pelos funcionários e as normas que têm que seguir 

no que diz respeito aos apoios a facultar aos cidadãos durante o ano de 2019. O ponto três 

da Ordem de Trabalhos foi colocado à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------- 

----Relativamente ao ponto quatro da Ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de 

Freguesia referiu que era necessário colocar dois funcionários ao abrigo do programa de 

emprego CTTS, devido à perda de dois funcionários do quadro de pessoal da Junta de 

Freguesia, nomeadamente a assistente técnica e o encarregado operacional. A opção deve 

ser o programa CTTS para promover qualidade no perfil mais adequado nas funções a 

exercer. O ponto quatro da Ordem de Trabalhos foi posto 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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


