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Ata número vinte e seis 
 

------ Aos cinco dias do mês de Novembro 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); Adenda ao contrato interadministrativo com a Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, denominado Valorizar a Nossa Ribeira.---------------------------------------------------------- 

---Ponto três); Workshop de Licores Caseiros.------------------------------------------------------------- 

-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 

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 

referiu que devido a alterações no projeto inicial, às condições climatéricas adversas e ao 

enorme volume de trabalho por parte dos serviços operacionais durante o verão, era 

necessário prolongar o contrato interadministrativo com a Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, denominado “Valorizar a Nossa Ribeira” para o ano de 2020.Atendendo a que não 

seria possível concluir os trabalhos até ao final do corrente ano, era melhor continuar com o 

projeto durante a época propícia a melhores condições climatéricas, nomeadamente a partir 

da primavera do próximo ano, concluindo assim um projeto de mais-valia para a freguesia 

da Matriz. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à votação uma adenda ao contrato 

interadministrativo referido e tanto a Tesoureira 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.-------------------------------------------------------------------- 
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---Relativamente ao ponto três da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

anunciou a realização do 3º workshop de licores caseiros no dia 29 de novembro de 2019. 

Referiu que esta é uma excelente oportunidade de divulgação das nossas tradições junto 

das gerações mais jovens e que o evento já consegue uma grande exposição mediática, 

por isso mesmo era importante continuar a apoiar esta iniciativa. 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 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 ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da lei. --

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

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 


