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Ata número vinte e cinco 
 

------ Aos dois dias do mês de Outubro 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); Anulação da compra de viatura para os serviços operacionais.--------------------- 

---Ponto três); Construção da Casa do Espirito Santo de Santa Luzia.------------------------------ 

----Ponto quatro); Apoio financeiro suplementar para o Sporting Clube Ideal.---------------------

-----Ponto cinco); Reconstrução dos passeios do Bairro de Santa Luzia.---------------------------

------Ponto seis); Construção de rampa de acesso à Ermida N. Sra. Fátima.---------------------- 

-------Ponto sete); Festival do Fervedouro da Matriz.------------------------------------------------------ 

--------Ponto oito); Segunda revisão ao PPA de 2019.---------------------------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia. 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 

anunciou que o acordo para a compra de uma nova viatura por oito mil euros foi anulado 

devido a problemas mecânicos não referidos pelo proprietário da mesma. Após a Junta de 

Freguesia ter procedido ao pagamento de metade do valor acordado, entendeu levar a 

viatura a uma inspeção mecânica de modo a assegurar o bom estado desta, atendendo 

que o resultado desta inspeção foi negativo e que iria custar mais uma soma considerável 

para o normal funcionamento desta, entendeu-se devolver a viatura ao seu proprietário e 

proceder-se à restituição do valor pago. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à 

votação a anulação da compra da referida viatura por oito mil euros e tanto a Tesoureira 
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como o Secretário concordaram com a proposta apresentada e 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 as obras relativas à construção da Casa do Espírito Santo do Bairro de Santa 

Luzia decorrem a bom ritmo e prevê-se que estejam concluídas no final do mês de 

Novembro de 2019. Para isso, tem sido fundamental o apoio da Câmara Municipal da 

Ribeira Grande no que diz respeito à maioria dos materiais necessários para a sua 

conclusão, ficando a Junta de Freguesia com os encargos relativos aos recursos humanos 

e a uma parte dos materiais. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à votação a 

continuação dos trabalhos e respetiva conclusão, e tanto a Tesoureira como o Secretário 

concordaram com a proposta apresentada. Assim sendo, 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 um dos escalões de formação do Sporting Clube Ideal não tinha um 

equipamento em condições para poder disputar as provas desportivas e propôs que a Junta 

de Freguesia apoiasse a título excecional em cento e cinquenta euros para a aquisição do 

mesmo. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à votação e tanto a Tesoureira como 

o Secretário concordaram com a proposta apresentada. Assim sendo, o ponto quatro da 

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

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

Freguesia referiu que o Bairro de Santa Luzia apresenta uma situação muito grave no que 

diz respeito aos passeios dos arruamentos, muitos estão destruídos e outros em muito mau 

estado, provocando quedas das pessoas e dando um aspeto degradante deste local. A 

Junta de Freguesia preocupada com este facto solicitou apoio na Câmara Municipal da 

Ribeira Grande, no sentido de fornecer o betão necessário para a reconstrução desses 

passeios, ficando a Junta de Freguesia com o encargo da mão-de-obra. Assim sendo, o 

Presidente da Junta colocou à votação esta proposta e tanto a Tesoureira como o 

Secretário concordaram com a solução apresentada. Assim sendo, o ponto cinco da Ordem 

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

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

Freguesia referiu que a construção de uma rampa de acesso a pessoas de mobilidade 

reduzida e idosos à Ermida de N. Sra. de Fátima no Largo do Rosário era fundamental, 

atendendo que com a interdição de funerais na Igreja do Espirito e o consequente aumento 

de funerais na referida Ermida, faria com que fosse essencial para o bem-estar das 

pessoas o acesso facilitado a este local. O Presidente da Junta propôs a construção desta 
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rampa de acesso, contando com o apoio técnico da Câmara Municipal da Ribeira Grande, 

de modo a que ficasse pronta no mês de Novembro de 2019. Assim sendo, o Presidente da 

Junta colocou à votação esta proposta e tanto a Tesoureira como o Secretário concordaram 

com a solução apresentada. Assim sendo, o ponto seis da Ordem de Trabalhos foi 

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

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

propôs a realização do Festival do Fervedouro no dia 26 de Outubro de 2019 no Pavilhão 

Fernando Monteiro. Propôs também a participação e o convite a outras entidades públicas 

de modo a enriquecer este evento. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à votação 

esta proposta e tanto a Tesoureira como o Secretário concordaram com a solução 

apresentada. Assim sendo, o ponto sete da Ordem de Trabalhos foi colocado à votação e 

foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

propôs uma segunda revisão ao PPA de 2019 desta autarquia, no sentido de apoiar 

financeiramente em trezentos euros o Clube de Patinagem Ribeiragrandense. Assim sendo, 

o Presidente da Junta colocou à votação esta proposta e tanto a Tesoureira como o 

Secretário concordaram com a solução apresentada. Assim sendo, o ponto oito 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 ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da lei. --

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

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 


