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Ata número trinta e um 

 

------ Aos seis dias do mês de Março 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);Plano de contingência para o Covid-19 na Junta de Freguesia.--------------------

---Ponto três); Consultas para construção de duas pontes na ribeira para o Projeto Valorizar 

a nossa ribeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Ponto quatro); Proposta para publicidade no jornal Audiência.------------------------------------ 

-----Ponto cinco); Aprovação de utilização de mão-de-obra da Junta de Freguesia em obras 

de habitação degradada da Câmara Municipal da Ribeira Grande.----------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente o sucesso que foi o 3º Corso 

de Carnaval da Matriz, destacou a finalização da obra da Casa do Espírito Santo do Bairro 

de Santa Luzia, ficando neste momento a aguardar apenas a ligação elétrica por parte da 

empresa Eda. De seguida, informou o executivo que participou em várias sessões de 

esclarecimento promovidas pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, nomeadamente no 

apoio à habitação degradada e à calendarização dos eventos para o ano 2020. O 

Presidente da Junta também referiu a finalização da obra da rampa de acesso à Ermida de 

Nossa Senhora de Fátima, dando assim a possibilidade a pessoas de mobilidade reduzida 

o acesso a este edifício utilizado como capela mortuária. Também informou o executivo que 

esteve presente na inauguração das obras de requalificação da Farmácia da Misericórdia e 

no 427º aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. O Presidente da 

Junta também deu conhecimento que a repavimentação da Rua Maestro Raposo Marques 

estava a decorrer durante o presente dia e ficaria concluída neste fim-de-semana, informou 

também que visitou a obra de requalificação do Largo das Freiras e que esta segue a bom 

ritmo, prevendo-se a sua conclusão nos próximos meses. Por fim, relatou que o Projeto 

Viver + continua a ser desenvolvido e que fez-se um convívio de idosos entre a Matriz e a 

freguesia dos Mosteiros para comemorar o dia internacional da Mulher. Seguidamente o 

Secretário deu conhecimento de toda a correspondência recebida e todas as atividades 
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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 ao surto do coronavírus COVID-19 à escala global era necessário a 

elaboração de um plano de continência de modo a adotar medidas que possam reduzir a 

propagação do mesmo. Assim sendo, o Presidente da Junta elaborou um plano de 

contingência que encerra o atendimento presencial por parte do executivo à população, 

restringe o acesso das pessoas no interior da sede da Junta de Freguesia a um número 

mínimo, prevê ações de desinfestação permanente das instalações da junta, prevê um 

acompanhamento dos serviços operacionais, no que diz respeito *as normas de limpeza e 

cuidados a ter com as pessoas e ferramentas. As medidas do presente plano poderão ter 

que ser revistas mediante a alteração das condições atuais e consoante as indicações 

oficiais da Direção Regional da Saúde dos Açores. Assim sendo 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 deve-se proceder a uma consulta a empreiteiros locais com o intuito de 

elaboração de orçamentos para a construção de duas pontes sobre a ribeira de modo a 

concluir o contrato interadministrativo “Valorizar a Nossa Ribeira”. 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 importante fazer uma publicidade pontual no jornal Audiência, de 

modo a divulgar as ações da Junta de Freguesia. Mais propôs o jornal Audiência, 

atendendo que era um meio de comunicação social gratuito e de fácil acesso a toda a 

população, facilitando assim a rápida divulgação oficial desta autarquia. 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 
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Freguesia referiu que propunha a utilização dos serviços operacionais da Junta de 

Freguesia no apoio a obras de habitação degradada promovidas pela Câmara Municipal da 

Ribeira Grande, atendendo ao elevado número de processos da Divisão de Ação Social 

camarária. 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.--------------------- 

---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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 


