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Acta número nove 
 

------ Aos sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Freguesia da 

Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte 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) Esclarecimento de três protocolos com a Secretaria Regional dos Transportes 

e Obras Públicas;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto três) Sessão pública de esclarecimento sobre a localização da casa mortuária a 

construir;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-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 por fim a Tesoureira deu 

conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade, que foi aprovado por 

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

--Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

tomou a palavra para referir que realizou uma reunião com a Dra. Ana Cunha da Secretaria 

Regional dos Transportes e Obras Públicas e que fico estabelecido que a junção dos três 

protocolos num só e a prorrogação do prazo, juntamente com um reforço das verbas seria a 

melhor solução para salvaguardar os dinheiros públicos e para atingir os objetivos 

propostos. Após esta reunião, a Junta de Freguesia já solicitou por escrito estes propósitos 

e está neste momento à espera da resposta. Mais foi acordado com a Sra. Secretária dos 

Transportes e Obras Públicas que as despesas referentes à mão de obra, nomeadamente 

o pagamento de impostos relativos à Segurança Social já estava justificado na 

documentação enviada. A junção dos três protocolos num só foi debatida como a melhor 

solução, visto que estava previsto apenas cinco mil euros para colocar um parque infantil 

no Largo das Freiras e atendendo que estes terrenos são da Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, não se chegou a perceber qual o âmbito deste protocolo. Assim sendo, esta 

proposta foi votada e aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------- 
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---Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta indicou a data 

de 15 de Junho de 2018, como a melhor data para realizar a sessão de esclarecimento 

sobre a localização futura da casa mortuária a construir na freguesia. Esta proposta foi 

votada e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 

 ------ E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo 

sido elaborada esta acta que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da 

lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


