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Ata número quarenta 
 
 

-Aos três dias do mês de Novembro 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); Proposta para apoio suplementar ao Sporting Clube Ideal.-------------------------- 

---Ponto três); Ponto de situação dos três protocolos com a Secretaria Regional dos 

transportes e obras públicas em atraso desde 2017;----------------------------------------------------- 

----Ponto quatro); Encerramento do protocolo “Matriz – Residir com qualidade” com a 

Direção Regional da Habitação.-------------------------------------------------------------------------------- 

-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 fez uma proposta de apoio suplementar ao Sporting Clube Ideal no valor de cem 

euros (100.00€) para um escalão de formação que necessitava de equipamento desportivo. 

Ficou acordado com o vice-presidente da formação do Sporting Clube Ideal que este apoio 

seria especificamente para o escalão que tinha solicitado o apoio e que no ano civil 

seguinte, já não poderíamos voltar a apoiar esta equipa especifica. 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 informou o 

restante executivo que tem mantido contatos telefónicos com a Secretaria Regional dos 

Transportes e Obras Públicas (na pessoa da própria Secretária Regional Dra. Ana Cunha e 
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a sua secretária pessoal Sra. Anabela Caldeira) no sentido de resolver de uma vez por 

todas os três protocolos assinados entre as duas entidades com vista a construir um parque 

infantil no Largo das Freiras e requalificar as zonas do litoral e de lazer de Santa Luzia na 

freguesia da Matriz. Referiu que desde que este executivo tomou posse em 2017, só ficou 

por executar 7.950,00€ destes três protocolos que ascendem ao valor total de 53.000,00€ 

(cinquenta e três mil euros) e que já tinha solicitado uma junção dos três protocolos num 

único documento desde que houvesse um reforço de verba financeira no valor de 

15.000,00€, de maneira a que a Junta de Freguesia da Matriz pudesse executar obras que 

justificassem o objeto do protocolo. Esta é uma situação complexa que este executivo 

herdou, atendendo a que não sabe que obras e fundos foram utilizados pelo anterior 

executivo, mas sabe que no Largo das Freiras não existe nenhum parque infantil, mesmo 

porque a Câmara Municipal da Ribeira Grande já inaugurou novas obras de requalificação 

de todo aquele espaço. O Presidente da Junta referiu que já foi convocado por duas ou três 

vezes à Secretaria Regional mas nunca acabou por ser recebido pela Sra. Secretária 

Regional e a situação continua a arrastar-se sem solução à vista. Atendendo a que houve 

eleições legislativas regionais e haverá uma mudança de executivo, vamos continuar a 

defender os interesses da freguesia junto da Secretaria Regional de modo a que se possa 

resolver a situação dos três protocolos de cooperação.  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.--------------------------- 

----Relativamente ao quatro da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia 

referiu que já estava encerrado o protocolo “Matriz – Residir com Qualidade” com a Direção 

Regional da Habitação, ficando finalizadas as últimas duas tranches do referido protocolo 

que visam combater a habitação degradada na freguesia. Referiu que o prazo final do 

protocolo era o mês de dezembro de 2020 e que o executivo da junta de freguesia estava 

de parabéns por ter conseguido atingir todos os objetivos, mas relembrando que muitas 

mais habitações na Matriz estavam necessitando de obras de requalificação porque 

existem ainda muitos casos registados nos serviços da autarquia. O Presidente mostrou 

preocupação com o facto de neste momento de encerramento do protocolo apenas recebeu 

as verbas respeitantes a três tranches no valor aproximado de vinte e dois mil e quinhentos 

euros (22.500,00€), ficando por liquidar as restantes cinco tranches por parte do Governo 

Regional dos Açores no valor aproximado de trinta e sete mil e quinhentos euros 

(37.500,00€), situação essa que considera inaceitável. Assim sendo não havendo dúvidas, 

o Presidente da Junta de Freguesia colocou à votação o ponto quatro da Ordem de 

Trabalhos e tanto a Tesoureira como o Secretário concordaram com a proposta 
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apresentada e assim sendo, o ponto dois 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: 

 


