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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz  

Assembleia de Freguesia  

  

 

  Ata Número Dezasseis 

  

Aos vinte e nove do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sede da Junta de 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu, pelas vinte horas, a sua Assembleia, 

em regime ordinário, sob presidência de António Manuel Medeiros Anacleto, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------- 

-Ponto Um) – Discussão e aprovação da segunda revisão orçamental de despesa e 

receita de 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ponto Dois) – Discussão e aprovação da segunda revisão do Plano Plurianual de 

Investimento de 2020;------------------------------------------------------------------------------------ 

---Outros assuntos de interesse da freguesia.----------------------------------------------------- 

Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes, 

Paulo Garcia, vogal Pedro Moura, Hélder Russo em substituição da vogal Catarina 

Medeiros, Paulo Leite, Sandra Pinheiro, Luís Câmara e Mário Furtado, para além dos 

membros da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------- 

Em representação do Executivo da Junta tomou parte na sessão o seu Presidente, o 

Hernâni Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------

No período antes da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia colocou 

à aprovação a ata da última assembleia de freguesia, sendo aprovado por maioria 

com oito votos a favor e uma abstenção. De seguida, o Presidente da Assembleia deu 

por encerrado o período antes da ordem do dia.------------------------------------------------- 

Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------ 

-Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que referiu que esta 

segunda revisão orçamental deve-se à aprovação do contrato interadministrativo de 

delegação de competências entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta 

de Freguesia da Matriz, com vista à construção de um parque infantil na Rua Prior 
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Manuel Medeiros de Sousa, com o valor total trinta e seis mil euros (36.000,00€). De 

seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------- 

--Entrando no ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia passou 

a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que referiu que tal como o 

primeiro ponto da ordem de trabalhos o assunto era o mesmo, ou seja a construção 

do parque infantil referido. De seguida, o Presidente da Assembleia pôs à votação o 

primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.---------- 

--Entrando nos outros assuntos de interesse para a freguesia, o Presidente da 

Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que 

solicitou que a ata desta assembleia de freguesia fosse aprovada em minuta, de modo 

a ser enviada para a Câmara Municipal da Ribeira Grande para haver a delegação de 

competências referida nos pontos anteriores. De seguida, o Presidente da Assembleia 

colocou à votação a aprovação da ata em minuta e foi aprovada por unanimidade. De 

seguida, o Presidente da Junta de Freguesia passou a elencar uma série de obras em 

curso e a terminar por toda a freguesia e respondeu a uma série de questões sobre a 

vida da freguesia ao nível de projetos e às referidas obras. De seguida e não havendo 

mais questões, o Presidente da Assembleia da Freguesia deu por terminada a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Da mesma foi lavrada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada 

pelos intervenientes nos termos da lei. ------------------------------------------------------------- 

 

 O Presidente 

1º. Secretário 

2º. Secretário 


