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Acta número dezassete 
 

------ Aos doze dias do mês de Fevereiro 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) Contratação de pessoal para os Projetos Interadministrativos de delegação de 

competências com a Câmara Municipal da Ribeira Grande para 2019.----------------------------- 

---Ponto três) Preparação do II Corso Carnavalesco da Ribeira Grande e Semana da 

Juventude.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Ponto quatro) Aprovação de apoio financeiro para o Carnaval 2019;--------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia e referiu que a entrada dos dois 

colaboradores da Junta de Freguesia ao abrigo do programa de emprego CTTS, veio 

melhorar de forma significativa os serviços prestados por esta autarquia aos cidadãos. 

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 

explicou que iria ser necessário um reforço dos colaboradores ao abrigo dos programas de 

emprego devido à aprovação dos dois projetos de 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 e por isso iria ser necessário colaboradores para a limpeza 

e também como vigilantes da zona 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, iria ser necessário 
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colaboradores ao nível operacional para a limpeza das margens da ribeira. Referiu ainda 

que teve uma reunião com a Diretora Regional do Emprego e Formação Profissional (Dra. 

Paula Andrade) para sensibilizar aquele serviço das necessidades da Junta de Freguesia. 

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 a Direção da Associação Matriz em Movimento e com a 

Câmara Municipal da Ribeira Grande, ficou estabelecido que iria-se desenvolver um projeto 

para levar a cabo o II Corso Carnavalesco da Ribeira Grande no dia 05 de Março de 2019 e 

a Semana da Juventude entre o dia 05 e 14 de Abril de 2019. O Secretário da Junta de 

Freguesia assegurou que o apoio logístico iria ficar a cargo do pessoal operacional e que 

daria todas as condições para o sucesso dos eventos propostos. 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 devido ao enorme sucesso que tem sido o Baile de Carnaval da 

Ribeira Grande realizado anualmente no Teatro Ribeiragrandense, propôs um apoio 

financeiro de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) e apoio logístico por parte da Junta de 

Freguesia à organização deste importante evento que catapulta o nome da Matriz em 

diversos espaços publicitários e a todos aqueles que nos visitam por esta altura. A 

Tesoureira da Junta de Freguesia referiu que este tipo de eventos tem ajudado muito a 

promover a freguesia e tem sido um evento do qual tem merecido muita participação dos 

jovens da Matriz e por isso achava que devia-se apoiar a organização. O Secretário da 

Junta de Freguesia também concordou com o apoio e referiu que a Junta de Freguesia 

deve sempre apoiar as organizações que promovam eventos culturais de sucesso na 

Matriz. 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:  
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