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Ata número trinta e dois  

 

------ Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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); Continuação do Plano de Contingência do Covid-19 na Junta de Freguesia.-- 

---Ponto três); Revisão orçamental devido a aumento de protocolo de muros e passeios 

com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.--------------------------------------------------------------- 

----Ponto quatro); Proposta de adjudicação de projeto de arquitetura do Miradouro de Santa 

Luzia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto cinco); Proposta de elaboração de um folhetim informativo acerca da atividade 

desenvolvida pela Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz. --------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia, nomeadamente todo o trabalho que o 

executivo tem levado a cabo durante a pandemia do Covid-19, como por exemplo a criação 

de um grupo de voluntários para dar assistência aos cidadãos mais idosos ao nível de 

entrega de bens alimentares e farmacêuticos. Referiu também o apoio que a Junta de 

Freguesia forneceu à Escola Secundária da Ribeira Grande na distribuição de 

computadores e pontos de acesso de internet aos alunos da Matriz que foram sinalizados 

com carência desse tipo de material informático. Referiu também que será a Junta de 

Freguesia que irá proceder à distribuição das máscaras de proteção individual do Governo 

Regional dos Açores e da Câmara Municipal da Ribeira Grande, por todas as moradias da 

Matriz. Referiu também o apoio administrativo prestado aos cidadãos que necessitavam de 

declarações para poderem circular pelas cercas sanitárias impostas pela Autoridade de 

Saúde na ilha de São Miguel. Referiu também a iniciativa de associar-se ao movimento da 

caixa solidária que se espalhou por todo o país, promovendo a colocação de uma caixa 

solidária na sede da junta de freguesia para que os cidadãos que pudessem contribuir com 

bens alimentares para aqueles que perderam rendimentos nesta crise pandémica. 

Aproveitando que a maioria da população está de quarentena nas suas residências, foi 

levada a cabo uma ação de sensibilização ambiental pelas redes socias, no sentido de 
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alertar a população para os benefícios da reciclagem e reutilização dos resíduos como 

forma de prevenção ambiental. Sem ser do âmbito da pandemia, o Presidente da Junta 

informou que a Rua do Estrela e a Rua da Praia foram repavimentadas pela Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, fazendo parte do lote de arruamentos da freguesia 

sinalizados e que vêm beneficiar os moradores destas ruas e o trânsito rodoviário. De 

seguida, o Secretário deu conhecimento de toda a atividade desenvolvida pelos serviços 

operacionais da Junta de Freguesia, nomeadamente todas as ações de manutenção e 

limpeza dos arruamentos e zonas verdes da Matriz. Deu conhecimento das ações de 

desinfestação nos principais locais públicos levadas a cabo pelos operacionais da Junta de 

Freguesia durante a noite, referindo que muitas vezes acabaram esse importante serviço 

público a altas horas de madrugada, realçando assim o valoroso esforço dos operacionais. 

Informou que devido ao plano de contingência do Covid-19 os serviços operacionais têm 

prestado serviços mínimos, com semanas a trabalharem só três manhãs semanalmente, 

mas que a partir do dia 04 de Maio iam retomar o horário normal de funcionamento com as 

medidas de proteção preconizadas pela Autoridade de Saúde dos Açores. 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 e à continuação das restrições 

impostas pela Autoridade de Saúde dos Açores, o plano de contingência aprovado pela 

Junta de Freguesia iria continuar a ser levado a cabo, continuando assim a não ser possível 

o atendimento presencial até indicação do contrário por parte das entidades responsáveis, 

privilegiando assim o teletrabalho. 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 após reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, tinha 

sido acordado em reunião camarária de que o montante estipulado no protocolo de 

manutenção e limpeza de muros e passeios assinado no final de 2017, iria ser revisto com 

um aumento no valor de 40% do FEF da Junta de Freguesia da Matriz, o que perfazia uma 

quantia a rondar os dezassete mil euros. Ficando este protocolo estipulado agora para o 

próximo quadriénio no valor de 80% do FEF da Junta de Freguesia da Ribeira Grande – 

Matriz, no valor total a rondar os quarenta e oito mil euros. O Presidente da Junta referiu 
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que este apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande era muito importante, atendendo a 

que a autarquia já estava a prestar serviços de manutenção e limpeza de zonas que eram 

da responsabilidade da Câmara Municipal, atendendo a que esta não estava a conseguir 

fazê-lo devido a falta de mão-de-obra. 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 propôs a adjudicação do projeto de arquitetura para a requalificação do 

Miradouro de Santa Luzia ao arquiteto João Rebelo Costa, natural do concelho da Ribeira 

Grande e já com experiência em requalificações deste tipo. Esta requalificação prevê obras 

nos sanitários, merendários, parque infantil, casamatas, palheiro e a construção de um 

passadiço que ligue o miradouro do Palheiro ao miradouro do Cagarro. 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 a criação de um folhetim informativo acerca de toda a 

atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz para ser 

distribuída pelos cidadãos da freguesia. Realçou que era um documento importante de 

informação e sobretudo de sensibilização da população para diversas áreas de intervenção 

da autarquia. Propôs que a elaboração fosse efetuada pelo executivo e a impressão numa 

gráfica local, podendo depois ser distribuída pela população. 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:  

________________________________________________________________________________ 

 

 


