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Ata número trinta 

 

------ Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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);Contrato interadministrativo com a Câmara Municipal da Ribeira Grande para 

o projeto “Mais Caldeiras 2020”.--------------------------------------------------------------------------------

---Ponto três); Proposta para alterar o Regulamento do Fundo de Apoio Emergente.----------- 

----Ponto quatro); Proposta para candidatura da requalificação do Miradouro de Santa Luzia 

do Programa Mar 2020.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco); Proposta para apoio adicional aos escalões jovens do Sporting Clube 

Ideal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto seis); Proposta para participação num programa televisivo de promoção da 

freguesia na CMTV Canadá.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente o sucesso da sessão pública 

de esclarecimento sobre o projeto da casa mortuária a construir no cemitério de Nossa 

Senhora da Estrela, que contou com uma sala cheia de cidadãos que deram valiosos 

contributos para o projeto. Informou também que já iniciaram as obras de requalificação do 

Largo das Freiras, informou que a Junta de Freguesia participou no Concurso de Sopas da 

Escola Secundária da Ribeira Grande, também referiu que apesar do Cantar às Estrelas ter 

sido cancelado devido às adversas condições meteorológicas, o Grupo da Junta da Matriz 

conseguiu ir atuar no Lar de Idosos César Ferreira Cabido e à Igreja do Espírito Santo. 

Referiu também a participação nos eventos religiosos da Festa da Senhora da Estrela, nos 

eventos culturais do jornal Audiência, na celebração e entrega de faixas e medalhas à 

equipa júnior do Sporting Clube Ideal e o festejo do Dia das Amigas com as idosas do 

projeto Viver+. Também deu conhecimento dos workshops a realizar na Junta de 

Freguesia, nomeadamente de pintura e arte aplicada e de registos do Santo Cristo. 

Seguidamente o Secretário deu conhecimento de toda a correspondência recebida e todas 

as atividades desenvolvidas pelos serviços operacionais desta Junta de Freguesia, 
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destacando os serviços prestados pela autarquia no que diz respeito à limpeza de 

arruamentos e espaços verdes. Deu conhecimento também que o projeto “Valorizar a 

minha Ribeira” está decorrer a bom ritmo e que neste momento já está feito uma parte 

significativa do trilho. 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 ao sucesso do projeto Mais Caldeiras levado a cabo por esta autarquia 

durante o ano de 2019, entendeu propor à Câmara Municipal da Ribeira Grande o 

desenvolvimento do projeto para o ano de 2020. A proposta é de quarenta e seis mil e 

novecentos euros anuais, mas atendendo que este protocolo só poderá entrar em 

funcionamento após aprovação da assembleia municipal e assembleia de freguesia 

respetivamente durante o corrente mês de Fevereiro, só pode começar no mês de Março 

de 2020, assim sendo ficou estipulado o valor de quarenta e dois mil e novecentos euros 

anuais, atendendo a que são menos dois meses de protocolo. Não havendo dúvidas, o 

Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação e tanto a Tesoureira como o 

Secretário concordaram com a proposta apresentada e assim sendo, o ponto dois da 

Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- 

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

referiu que após a aprovação do Regulamento do Fundo de Apoio Emergente em 

dezembro de 2017 em assembleia de freguesia e com uma atualização legal proposta pela 

Vice-presidência do Governo Regional dos Açores, no que diz respeito a concessão de 

apoios sociais aos cidadãos, é proposto uma alteração ao presente regulamento, 

nomeadamente a inclusão de apoios financeiros a instituições de cariz religioso, social, 

cultural, desportivo e recreativo e a inclusão de apoios à habitação degradada, no sentido 

de regulamento ser o mais completo possível. Está prevista a publicação em Diário da 

Republica do regulamento atualizado, de modo a que esta autarquia possa desenvolver a 

sua atividade dentro da normalidade e principalmente legalidade. Não havendo dúvidas, o 

Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação e tanto a Tesoureira como o 

Secretário concordaram com a proposta apresentada e assim sendo, o ponto três da 

Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- 

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

Freguesia referiu que era necessário levar a candidatura da requalificação do Miradouro de 

Santa Luzia ao Programa Mar 2020, nomeadamente toda a requalificação daquela zona, a 

recuperação das casamatas para visitas turísticas, a construção de uma plataforma para 
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observar o pôr de sol e a promoção de um projeto para uma feira gastronómica dedicada 

ao mar açoriano dos empresários da freguesia. O Presidente da Junta referiu que já esteve 

no local com o arquiteto João Costa e que já foi elaborado um levantamento topográfico da 

zona. Neste momento as candidaturas a este Programa Mar 2020 estão abertas até ao dia 

15 de Março de 2020 e por isso era necessário agir com rapidez, de maneira a não deixar 

escapar esta excelente oportunidade para requalificar uma zona com enorme potencial 

para a freguesia. Não havendo dúvidas, o Presidente da Junta de Freguesia colocou à 

votação e tanto a Tesoureira como o Secretário concordaram com a proposta apresentada 

e assim sendo, o ponto quatro da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------

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

Freguesia referiu que propunha o apoio adicional aos escalões jovens do Sporting Clube 

Ideal, nomeadamente o pagamento de uma passagem aérea para a Terceira aquando da 

realização do Campeonato Regional de Juniores e o pagamento de uma estampagem para 

o equipamento do escalão dos infantis na Gráfica do Norte. Atendendo que o Sporting 

Clube Ideal é uma instituição desportiva que movimenta muitas centenas de jovens, 

entendeu-se dar este apoio adicional para que o clube possa desenvolver a sua atividade 

com melhores condições. Não havendo dúvidas, o Presidente da Junta de Freguesia 

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

apresentada e assim sendo, o ponto cinco da Ordem de Trabalhos foi aprovado por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Freguesia referiu que a autarquia foi convidada a participar num programa televisivo do 

canal CMTV do Canadá, com o intuito de promover os principais pontos turísticos da Matriz 

na nossa comunidade emigrante no país referido. O valor desta participação é duzentos e 

cinquenta euros mais iva e entendeu-se propor esta participação pois as contrapartidas 

serão muito abrangentes no que diz respeito ao retorno económico na economia local. Não 

havendo dúvidas, o Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação e tanto a 

Tesoureira como o Secretário concordaram com a proposta apresentada e assim sendo, o 

ponto seis da Ordem de Trabalhos 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:  
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