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Ata número vinte 
 

------ Aos dezasseis dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezanove, na sede da 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas dezoito 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) Abertura de uma vaga de assistente operacional no Quadro de Pessoal;-------- 

---Ponto três) Projeto de embelezamento da freguesia;-------------------------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente a participação no Festival de 

Sopas da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e deixou um voto de pesar pelo 

falecimento do Prior Manuel Medeiros Sousa. Seguidamente o Secretário deu 

conhecimento de toda a correspondência recebida e todas as atividades desenvolvidas 

pelos serviços operacionais desta Junta de Freguesia, destacando os serviços prestados 

pela autarquia no que diz respeito à limpeza de 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 

propôs a abertura de uma vaga de assistente operacional no Quadro de Pessoal da 

autarquia, atendendo que o volume de trabalho efetuado pelos serviços operacionais tem 

sido cada vez maior e por consequência ser necessário uma organização mais 

profissionalizada. O Secretário corroborou a proposta apresentada, elencando uma série de 

trabalhos que têm sido desempenhados com extrema dificuldade por não haver uma 

estrutura profissionalizada nos serviços da autarquia, chegando mesmo a referir que desde 

o início do ano 2019, com a entrada de dois programas de emprego para a área 

administrativa e operacional foi possível aumentar de forma exponencial esses serviços, 

justificando-se assim a abertura de pelo menos uma vaga no Quadro de Pessoal. Assim 

sendo, 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, o Presidente da Junta de Freguesia 

propôs a elaboração de um projeto de embelezamento da freguesia, nomeadamente a 

Travessa da Rua Medeiros Correia e a Travessa da Rua Prior Evaristo Carreiro Gouveia 

como duas pequenas artérias que deveriam sofrer ações de limpeza e embelezamento. 

Atendendo que estas duas travessas estão um pouco desertificadas e pouco iluminadas, é 

proposto que sejam feitas obras de manutenção da calçada, sejam colocados vasos de 

flores de toda a ordem e feitio, seja interdito o trânsito e seja colocada uma iluminação 

adequada. A Tesoureira Cátia Torres ofereceu-se para dar continuidade ao projeto ao nível 

de ideias inovadoras com a colaboração dos serviços operacionais da autarquia. Posto o 

ponto três à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------- 

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

elaborada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da lei. --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 


