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Ata número quarenta e um 
 
 

-Aos dois dias do mês de Dezembro 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) Discussão e aprovação dos Planos e Orçamento para 2021 e Quadro de 

Pessoal e Grandes Opções do Plano; -----------------------------------------------------------------------

---Ponto Três) Discussão e aprovação da Adenda ao Contrato Interadministrativo com a 

Câmara Municipal da Ribeira Grande denominado “Valorizar a Nossa Ribeira”.------------------

---Ponto Quatro) Discussão e aprovação do Regulamento de Empréstimo de Equipamentos 

Móveis da Junta de Freguesia de Ribeira Grande-Matriz nº1/2020 de 15 de Dezembro de 

2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Ponto Cinco) Discussão e aprovação do Regulamento de Apoios ao Desenvolvimento 

Social, Cultural, Habitacional, Recreativo e Desportivo da Junta de Freguesia de Ribeira 

Grande-Matriz nº2/2020 de 15 de Dezembro de 2020. 

-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 o orçamento tanto da receita e despesa para o ano de 2021 seria de cento e 

noventa e oito mil, quinhentos e trinta e oito euros e oito cêntimos (198.538,08€). Esse 

orçamento será o primeiro em que já estará incluído uma rúbrica destinada ao Covid-19 e 

que o apoio social das famílias afetadas pela pandemia seria uma prioridade para esse 

executivo, não deixando de apoiar as instituições sediadas na freguesia e mantendo o 

mesmo quadro de pessoal do ano anterior. É proposto também a aprovação das grandes 
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opções do Plano para 2021. 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 teria que ser feita uma adenda ao contrato interadministrativo com a 

Câmara Municipal da Ribeira Grande relativamente ao projeto “Valorizar a nossa Ribeira” 

devido aos atrasos que o projeto de engenharia teve e devido às exigências de 

licenciamento que os Recursos Hídricos tiveram relativos à construção de duas pontes 

pedonais. Com estes pormenores resolvidos, prevê-se que a dita construção comece no 

primeiro trimestre de 2021 e que finalmente seja concluído esse contrato 

interadministrativo. 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 ponto quatro da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Junta de 

Freguesia referiu que era necessário aprovar um regulamento que previsse o empréstimo 

de bens e equipamentos móveis da Junta de Freguesia de Ribeira Grande-Matriz, como a 

carrinha de nove lugares, o camião, algum tipo de mobiliário e outros. Como cada vez mais 

as exigências legais sobre todo o tipo de ação das autarquias locais é mais intensa, o 

executivo propõe um regulamento que preveja esse tipo de situação e deixe legalmente 

salvaguardada a ação do executivo quando facultar o empréstimo dos equipamentos 

móveis da autarquia. 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 apresentada e assim sendo, o ponto 

quatro da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------- 

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

referiu que era necessário aprovar um novo regulamento que incidisse sobre todo o tipo de 

apoios que a Junta de Freguesia da Ribeira Grande-Matriz faculta às instituições, às 

famílias e pessoas. Este regulamento prevê a disciplina dos apoios a facultar, seja de 

natureza social, desportiva, recreativa, habitacional e cultural, como um instrumento único 

de trabalho para o executivo. 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 apresentada e assim sendo, o ponto cinco 

da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------- 
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---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: 

 


