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Acta número dezasseis 
 

------ Aos oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Projetos de Protocolo de delegação de competências com a 

Câmara Municipal da Ribeira Grande para 2019.---------------------------------------------------------- 

---Ponto três) Preparação das Festas de Nossa Senhora da Estrela da freguesia da Matriz.- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia e referiu que no dia 11 de Janeiro de 2019 a 

Junta de Freguesia iria ficar sem seis elementos dos serviços operacionais devido ao 

término dos seus programas de emprego e visto que após consulta dos mesmos, estes não 

quiserem passar para o programa ocupacional denominado SEI. Seguidamente o 

Secretário deu conhecimento de toda a correspondência recebida e todas as atividades 

desenvolvidas pelos serviços operacionais desta Junta de Freguesia. O Secretário da Junta 

lamentou também a saída dos operacionais que terminam a sua ligação à autarquia, 

dizendo que será mais difícil levar todas as tarefas de limpeza e manutenção dos 

arruamentos e espaços verdes. 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 

deu a conhecer ao restante executivo dois projetos para propor à Câmara Municipal da 

Ribeira Grande a delegação de competências para a Zona Turística dos Cozidos e 

Caldeiras da Ribeira Grande e outro para a valorização da ribeira da Ribeira Grande. O 

Presidente da Junta de Freguesia referiu que o projeto Mais Caldeiras tem como objetivo a 

manutenção, apoio e limpeza de toda a zona turística das Caldeiras e do local dos cozidos. 

Em relação ao projeto Valorizar a Nossa Ribeira, tem como objetivo a limpeza das margens 

da ribeira e a abertura de trilho pedestre ao longo da ribeira até chegar à zona das 

Caldeiras da Ribeira Grande. Estes dois projetos têm muita importância para a freguesia da 



 
Freguesia da Ribeira Grande – Matriz 

Junta de Freguesia 

__________________________________________________________________________ 
Com Sede na Rua Prior Evaristo C. Gouveia   9600 – 572  Ribeira Grande      Tel / Fax n.º 296 473 512 

N.I.F.  da Freguesia    512 066 663   
 

 

2

 

Matriz e irão exigir a contratação de mais pessoal de modo a fazer face às exigências 

ambientais, por isso a proposta à Câmara Municipal de delegação de competências para 

fazer face a estas despesas de pessoal, materiais e de maquinaria. Assim sendo, o ponto 

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

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

referiu que após uma reunião com o pároco da Igreja da Matriz, fico acordado que a Junta 

de Freguesia ficaria responsável pela organização de um beberete às entidades e 

movimentos eclesiásticos após a eucaristia principal da Festa de Nossa Senhora de Estrela 

que se realizará no dia 03 de Fevereiro de 2019. A par disto, o Secretário da Junta de 

Freguesia referiu que do ponto de vista operacional irão ser desenvolvidos trabalhos de 

manutenção na Igreja e no adro de modo a que esteja tudo em perfeitas condições para o 

fim-de-semana da referida festa. O ponto três 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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


