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Ata número trinta e oito 
 
 

-Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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);Celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências 

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

---Ponto três); Cerimónias de inauguração do Largo das Freiras e Casa do Espírito Santo 

de Santa Luzia;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento das atividades desta Autarquia. De seguida, o Secretário informou o restante 

executivo das ações de manutenção e limpeza dos serviços operacionais nos arruamentos 

e zonas verdes da freguesia. 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 foi aprovado em Assembleia Municipal da Ribeira Grande a celebração de um 

contrato interadministrativo de delegação de competências na Junta de Freguesia da Matriz 

com vista à construção de um parque infantil na Rua Prior Manuel Medeiros de Sousa, no 

valor total de trinta e seis mil e dez euros (36.010.00€). Com esta aprovação, o Presidente 

de Junta de Freguesia propôs levar este contrato interadministrativo a aprovação na 

Assembleia de Freguesia da Matriz. 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 propôs que 

se levasse a efeito um beberete aquando da cerimónia de inauguração da requalificação do 

Largo das Freiras e propôs o apoio a moradores do Bairro de Santa Luzia de bens 
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alimentares e bebidas para confeção de sopas do Espírito Santo aquando da cerimónia de 

inauguração da Casa do Espírito Santo de Santa Luzia. A Tesoureira Cátia Torres referiu 

que era uma excelente iniciativa no sentido de preservar as tradições da nossa freguesia e 

o Secretário André Mendonça também referiu que eram importantes esses momentos para 

dignificar e promover a ação da autarquia. Assim sendo, o Presidente da Junta colocou à 

votação o ponto três da ordem de trabalhos e tanto a Tesoureira e o Secretário 

concordaram com a proposta, sendo assim 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: 

 


