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ATA Nº 9 
 
Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, no salão nobre dos Paços do 
Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande, presidida 
pelo senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio, estando presente a 
senhora Vice Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca, e os 
senhores Vereadores Filipe Dias Cardoso Jorge, Carlos Manuel Paiva Anselmo, Cátia Filipa 
Carreiro Sousa, Fernando Moniz Sousa e Miguel Melo Sousa. ---------------------------------------  
 
E, sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do órgão executivo, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 
reunião às 9:00 horas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
VETERINÁRIO MUNICIPAL 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa,  no uso da palavra, pediu para ser esclarecido quanto 
à existência ou não de haver um Veterinário Municipal no quadro de pessoal desta Câmara, 
uma vez que foi informado que não havia e, tendo em conta as competências da Câmara na 
área da saúde pública, havia toda a necessidade do lugar ser ocupado. ---------------------------  
 
A senhora Vice Presidente da Câmara,  no uso da palavra, informou que a vaga já foi 
criada e consta do quadro de pessoal da Câmara, pretendendo-se que a mesma seja 
preenchida até ao final do ano, junto com a certificação do canil, uma vez que a referida 
certificação exige um Veterinário a Tempo inteiro. --------------------------------------------------------  
Entretanto, informou, que a Câmara tem uma prestação de serviços com a Clínica 
Veterinária das Capelas, com deslocações de duas Veterinárias ao Gabinete de Saúde 
Pública, duas a três vezes por semana, não só para efeitos de esterilizações dos animais do 
Canil mas, também, para realização de fiscalizações relacionadas com questões de 
salubridade, em articulação com a delegação de saúde, sempre que haja denúncias. ---------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e disse que havia vários planos europeus 
que são transformados em Planos Nacionais que obrigam à realização de determinado 
número de rastreios a serem cumpridos pelos Veterinários Municipais, com a realização de 
vistorias, no âmbito da saúde pública.  ----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou apalavra e disse que o reparo ficava registado, 
esclarecendo, contudo, que a vaga para Veterinário Municipal ainda não foi objeto de 
concurso pelas razões já apontadas mas, que a prestação de serviços que está a ser feita 
pela referida Clínica se tem revelado muito positiva, pelo trabalho que têm desempenhado.   
 
 
 
 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                              2 de maio de 2019 

                   ATA nº 9 

 
 
 

 
 
 

2

TOPONÍMIA - PICO DA PEDRA  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra e disse que a população do Pico 
da Pedra tomou conhecimento que, devido a uma indefinição onde é que termina a Rua 24 
de Agosto, no sentido norte da mesma, a Câmara iria atribuir um topónimo ao troço com a 
designação de “José Cabral Dias”.  --------------------------------------------------------------------------  
Face a esta informação, disse que a população se tinha manifestado contra o referido 
topónimo, porque querem que o nome da Rua 24 de Agosto permaneça ao longo do troço 
norte.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda o senhor Vereador Fernando Sousa, que em contato com a Junta de 
Freguesia sobre este assunto, que a senhora Presidente de Junta respondeu-lhe que nem a 
Junta nem a Assembleia de Freguesia se tinha pronunciado sobre a atribuição deste novo 
topónimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse, ainda, que para a atribuição de tais topónimos, geralmente são as 
Juntas e as Assembleias de Freguesia que sugerem e justifiquem a razão pela qual propõem 
determinado topónimo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  interveio e esclareceu que foi devido à indefinição de 
onde acabava a referida Rua 24 de Agosto, no Pico da Pedra, entre o troço da Canada 
Maria do Céu e a Estrada Regional, que em reunião da Comissão de Toponímia entendeu-
se atribuir um topónimo ao referido troço.  ------------------------------------------------------------------  
Nesse seguimento, disse que estabeleceu, previamente, um contato telefónico direto com a 
senhora Presidente de Junta de Freguesia e com alguns residentes locais acerca da 
proposta do referido topónimo “José Cabral Dias” e que as respostas obtidas foram 
consensuais, achando estranho, contudo, o relato agora apresentado das manifestações de 
discordância, apesar de entender que a atribuição deste tipo de topónimo nunca seja aceite 
com agrado de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Vice Presidente da Câmara  entretanto esclareceu que antes da reunião da 
Comissão de Toponímia, as Juntas de Freguesia foram consultadas sobre a necessidade de 
se regularizar troços de vias com novos topónimos e que das 14 freguesias consultadas, só 
duas ou três é que responderam.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e sugeriu que, para se evitar transtornos aos 
moradores que se vêm obrigados a alterar moradas de documentos devido aos novos 
topónimos que são atribuídos a ruas já conhecidas pelos nomes que consta nos seus 
registos, que se verificasse, previamente, qual o topónimo em que estão registados os 
prédios ou as moradas fiscais os imóveis existentes, ou a nível de outros documentos de 
identificação, para evitar os referidos transtornos. --------------------------------------------------------  
 
A Senhora Vice Presidente da Câmara  entretanto interveio e esclareceu que sempre que 
são atribuídos topónimos que vão interferir no futuro com alguma das situações apontadas, 
são emitidos certidões pela Câmara destinadas ao referido fim, de forma a não haver custos 
associados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO PICO DA PEDRA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra e disse ter sido informado pela 
Junta de Freguesia do Pico da Pedra do ofício que a Câmara dá a conhecer à Junta que vai 
ser esta Câmara a adquirir o terreno para ampliação do cemitério do Pico da Pedra. -----------  
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Perante tal informação, pediu para ser esclarecido, por entender que estava a haver 
dualidade de critérios entre esta Junta e outras Juntas, nomeadamente a Junta de Freguesia 
de Ribeira Seca, em que foram transferidas verbas para a Junta d Ribeira Seca para a 
aquisição do terreno destinado à ampliação do cemitério e, também, para a freguesia de 
Lomba da Maia, para aquisição dos Moinhos, enquanto para o Pico da Pedra o 
procedimento não era igual. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e esclareceu que, para a Câmara poder 
fazer um contrato interadministrativo, neste âmbito, a posse dos imóveis têm que estar 
registados em nome da Câmara, para então poder delegar na Junta a função aquilo que está 
nas competências da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  
Recordou que o mesmo aconteceu com as Juntas de Ribeira Seca e de Lomba da Maia, em 
que foi a Câmara que a adquiriu primeiro os imóveis em causa e depois formalizou os 
contratos de delegação de competências nas respetivas Juntas para poderem realizar as 
obras nos espaços em causa. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVA ROTUNDA – AVENIDA DR. JOSÉ NUNES DA PONTE – CO NCEIÇÃO  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra e informou que, conversando com 
pessoas entendidas sobre a nova rotunda que Câmara vai realizar na Avenida Dr. José 
Nunes da Ponte, nesta cidade, na zona de saídas e entradas de viaturas de acesso ao Hiper 
“Modelo”, reagiram e classificaram como sendo um erro.-----------------------------------------------  
Como solução, foram de opinião de que a rotunda pretendida teria mais viabilidade e seria 
mais eficaz na zona que liga a referida Avenida com a Rua Oliveira San Bento, com 
aquisição de parte dos terrenos que ainda estão livres nas extremidades do lado norte e do 
lado sul, podendo ser projetada nesta zona uma rotunda, com um diâmetro de 25 metros, 
incluindo a faixa de rodagem, sem passeios, proposta esta que não vai ser possível na zona 
pretendida pela Câmara, para além da mesma ficar em cima do acesso à porta do novo 
hotel em construção.   --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo  interveio e informou que a empreitada para a 
realização da referida rotunda já está para adjudicação. ------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que para o terreno do lado 
norte proposto para ser expropriado para dar lugar à rotunda agora proposta, existe um 
projeto de investimento privado já aprovado, para o referido local.  ----------------------------------  
Informou, ainda, que está previsto a abertura de uma nova via de ligação entre o novo hotel 
e o referido novo investimento privado. 
 
LOTEAMENTO – SANTA BÁRBARA 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa no uso da palavra perguntou sobre a ponto de situação 
acerca do fim a dar aos lotes do loteamento da freguesia de Santa Bárbara, que são 
propriedade deste município.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e informou que, como se trata de seis 
lotes com mais de mil metros quadrados, os mesmos não podem ser destinados à habitação 
social, dada a sua dimensão, uma vez que a área não pode ser superior a quatrocentos 
metros quadrados.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nesta sequência, disso que haverá outras alternativas, nomeadamente, lançar um concurso 
para que os mesmos sejam adquiridos por quem esteja interessado na sua aquisição, dando 
preferência aos residentes de Santa Bárbara ou, proceder à venda dos mesmos, situação 
que mereceu debate, ficando de se aprofundar a melhor a solução a ser dada aos referidos 
lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 
Por iniciativa do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, foi deliberado por 
unanimidade, atribuir um Voto de Congratulação a Inês Couto, atleta do Clube Karaté 
Ribeira Grande, que conquistou o primeiro lugar no Open da Ericeira, prova disputada 
naquela vila do concelho de Mafra. Competindo no escalão kumite feminino júnior, em 
+61kg, a jovem atleta ribeiragrandense confirmou as suas credenciais, arrebatando mais 
uma conquista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A presença de Inês Couto no Open da Ericeira vincou as qualidades da karateca e serviu 
também de preparação e estágio da seleção Açores de karaté que vai participar, em maio, 
em mais uma edição dos Jogos das Ilhas, em Elba (Itália). --------------------------------------------  
 
Estes resultados vincam o crescimento desportivo que Inês Couto tem vindo a patentear e 
realçam a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Clube Karaté Ribeira Grande na 
promoção e expansão da modalidade no concelho, com resultados desportivos e formação 
humana que constituem verdadeiras mais-valias. --------------------------------------------------------  
 

 
ORDEM DO DIA 

 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA  
 

1. CONTRATO DE COMODATO – Welcome Centro da Zona Or iental 

Foi submetido à aprovação da Câmara o contrato de comodato a celebrar entre a Santa 
Casa de Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia, na qualidade Comodatária de este 
Município, na qualidade de Comodante, para instalação de um Welcome Centro da Zona 
Oriental do Concelho, cujo projeto obteve o 3º lugar no âmbito do Orçamento Participativo e 
que se rege pelas seguintes cláusulas.------------------------------------------------------------------------ 
 

1.ª Cláusula  
(Identificação)  

A Comodante é dona e legítima possuidora do prédio urbano, sita estrada de S. Pedro, s/n, freguesia 
da Maia, concelho de Ribeira Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Grande, sob o nº 1485/20040719 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o n.º 28 secção A. 
  

 
2.ª Cláusula  

(Objeto)  
Pelo presente contrato, a Comodante cede gratuita e temporariamente, à Comodatária, o uso e 
fruição do atual Gabinete de Desenvolvimento Local-Centro de Promoção e Emprego Social 
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(alfândega da antiga fábrica de tabaco da Maia) identificado na cláusula 1.ª, que o destinará a um 
Welcome Center da zona oriental do concelho. ------------------------------------------------------------------------ 
Projeto que obteve o 3º lugar no âmbito do Orçament o Participativo para o ano de 2019.----------- 
  

3.ª Cláusula  
 (Prazo)  

1- O presente contrato de comodato é constituído pelo prazo de 10 anos, vigorando a partir da 
data de assinatura do presente contrato.----------------------------------------------------------------------- 

2- O prazo inicial pode ser renovado, por novo prazo a acordar entre os Outorgantes e com a 
antecedência de mínima de 60 dias antes do respetivo termo.------------------------------------------- 

3- Em caso de denúncia por parte do Comodante antes do decurso do prazo, isto é, dos 10 (dez) 
anos. O mesmo compromete-se a pagar à Comodatária o valor por esta despendida pelas 
obras realizadas e comprovadamente despendidas e que não possam ser levantadas, no 
prédio identificado na 1.ª Cláusula.------------------------------------------------------------------------------ 

4.ª Cláusula  
 (Obrigações)  

1.     A Comodatária obriga-se a zelar pela conservação do imóvel ora cedido em comodato, 
responsabilizando-se por todas as despesas com a manutenção do mesmo. ----------------------- 

2.     Os danos advindos do mau uso ou negligência na sua conservação serão suportados pela 
Comodatária que arcará com todas as despesas para a devida recuperação do imóvel.--------- 

3.     É vedado à Comodatária ceder ou transferir o presente contrato sem prévia autorização, por 
escrito, da Comodante.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.     A Comodante autoriza, neste ato à Comodatária a realização de quaisquer obras no imóvel 
identificado na Cláusula 1.ª, desde que, sejam feitas por empresas especializadas e 
credenciadas para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Os encargos inerentes à atividade a desenvolver ficam a cargo da comodatária.-------------------- 

5.ªCláusula  
 (Das Obras) 

1. A Comodatária poderá realizar as obras de adaptação do local com vista à prossecução da 
sua atividade, desde que previamente comunicadas por escrito ao Primeira (o Comodante). 
Carecendo a realização das mesmas, da autorização deste.--------------------------------------------- 

2. A autorização será prestada por escrito e no prazo máximo de 15 dias a contar da data da 
comunicação do número anterior, sob pena de se considerar por deferido a realização das 
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A Comodatária poderá levantar as obras que realizou, no final do Contrato, desde que não 
prejudique o imóvel, sendo tudo levantado perante a presença do Comodante.--------------------- 

6.ªCláusula  
 (Incumprimento ) 
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O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito em caso de infração, por parte da 
Comodatária, de qualquer cláusula acordada, assegurando á Comodante o direito de tomar posse 
imediata do imóvel ora cedido em comodato.---------------------------------------------------------------------------- 
   

7.ªCláusula  
 (Foro Judicial)  

As Outorgantes procurarão resolver por via negocial e de boa-fé as questões que possam surgir da 
execução ou da interpretação do presente contrato.------------------------------------------------------------------- 

Para a resolução de todos os litígios decorrentes da sua interpretação e execução será submetida aos 
tribunais da comarca de Ribeira Grande, com expressa renúncia a qualquer outro foro.--------------------- 

Submetido a votação o presente contrato de comodato para funcionamento do Welcome 
Centro da Zona Oriental  do concelho, Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, 
aprovar o mesmo, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o referido 
contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. CONTRATO DE ARRENDAMENTO NÃO HABITACIONAL (SERVI ÇOS)  

No seguimento da deliberação camararia do passado dia 4 de abril sobre o assunto em 
título, foi presente a minuta do novo contrato de arrendamento não habitacional, a celebrar 
entre um particular e este Município, para instalação e funcionamento da valência dos 
serviços da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), de um prédio urbano sito 
na freguesia da Conceição, desta Cidade, pelo prazo de cinco anos, cujo documento foi 
rubricado pelo senhor Presidente e por quem secretariou a presente reunião, 
salvaguardando-se a sua transcrição em ata, nos termos da legislação em vigor relativa à 
Proteção de Dados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e três 
abstenções, duas dos senhores Vereadores eleitos pelo PS e uma do senhor Vereador 
Carlos Anselmo, eleito pelo PSD, aprovar a minuta apresentada para celebração do referido 
contrato de arrendamento, de acordo com as cláusulas constantes do mesmo. 
Mais foi deliberado, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o referido documento, 
considerando o previsto no nº 6 do artigo 22.º do D.L. 197/99, de 8 de junho, repristinado 
pela Resol. N.º 86/2011, de 11 de abril, dado que a despesa prevista com a celebração do 
mesmo vai ter um encargo orçamental superior a três anos económicos.-------------------------- 
 
Os senhores Vereadores que se abstiveram, Fernando Sousa e Miguel Sousa, justificaram o 
seu sentido de voto, defendendo que o referido contrato poderia ser celebrado por um prazo 
mais reduzido, no sentido de que a CPCJ poderia instalar-se nas instalações objeto deste 
contrato, enquanto durasse obras de adaptação de outro imóvel propriedade do município, 
nomeadamente, a Casa dos Magistrados, porque depois de conversar com a direção da 
CPCJ esta aceitou e não foi contra esta sua proposta. -------------------------------------------------- 
Referiu, ainda, que o valor a pagar pela renda era muito elevado, como desconhecia se 
houve algum relatório de avaliação para justificar o valor da renda indicada ser no montante 
de mil duzentos e cinquenta euros, sofrendo depois um aumento caso seja renovado o 
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referido contrato, que considerou ser significativo, depois do termo do período dos cinco 
anos fixados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara  interveio e esclareceu que se trata de uma situação 
urgente instalar a CPCJ noutras instalações porque as atuais não oferecem condições 
mínimas. Que o único espaço disponível encontrado foi o espaço objeto deste contrato, 
sendo que, as condições que consta do mesmo foram impostas pelo seu proprietário, em 
termos de prazo e valor da renda.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo  interveio e registou que o seu sentido de voto tinha a 
ver com o valor final das obras que ainda são necessárias realizar no referido espaço, para 
além da renda fixada, que poderão vir a ultrapassar o valor que a Câmara recebe do 
orçamento de estado para suportar os encargos que tem com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 

1. ATA Nº 27 DA ASSEMBLEIA GERAL DA EIRSU – EMPRESA  INTERMUNICIPAL DE 
RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL 

 
Da EIRSU foi presente a ata nº 27 da Assembleia Geral realizada a 22 de abril do corrente 
ano, bem como as minutas da Revogação do Contrato da Cessão da Posição Contratual e 
da Cessão da Posição contratual no “Contrato Programa” e no “Contrato de Gestão 
Delegada”, para efeitos de conhecimento e aprovação dos seguintes pontos: ----------------- 
 
Ponto 1  - Aprovação da transferência de 801, 26 € (oitocentos e um euro e vinte e seis 
cêntimos) para cobertura do prejuízo do Resultado Líquido Antes de Imposto ocorrido em 
2018, na proporção da percentagem no capital na EIRSU, conforme dispõe o n.º 2 do art.º 
40 da Lei 50/2012, de 31 de agosto;---------------------------------------------------------------------------- 
 

Ponto 2 – Tomar conhecimento da Revogação do contrato da cessão da posição contratual 
entre a EIRSU e a MUSAMI;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ponto 3 - Aprovação da Cessão da Posição Contratual no “Contrato Programa” e no 
Contrato de Gestão Delegada” entre EIRSU, a MUSAMI e os Municípios de Lagoa, Ribeira 
Grande e Vila Franca do Campo.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento do documento da revogação do contrato da cessão da 
posição contratual entre a EIRSU e a MUSAMI.------------------------------------------------------------ 
 
Mais foi deliberado, por unanimidade em minuta:----------------------------------------------------------- 

− Aprovar a transferência dos 801, 26 € (oitocentos e um euro e vinte e seis cêntimos) 
para cobertura do prejuízo do Resultado Líquido antes de Imposto ocorrido em 2018; 
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− Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a cessão da posição 
contratual no “Contrato Programa” e no Contrato de Gestão Delegada” entre EIRSU a 
MUSAMI e os municípios de Ribeira Grande, Lagoa e Vila Franca do Campo.----------- 

 

GABINETE JURÍDICO  
 

1. PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPA L DE PROTEÇÃO CIVIL 
DA RIBEIRA GRANDE 

 
Foi presente a proposta do novo Regulamento de Proteção Civil da Ribeira Grande, cujo 
documento no seu objeto estabelece e define o enquadramento institucional e operacional 
da Proteção Civil no Município da Ribeira Grande, de modo a complementar à legislação 
relativa ao enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal, 
a organização do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), bem como, do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal (CCOM) e do Coordenador Municipal de Proteção Civil.  
 
Submetido a votação e depois de algumas correções propostas pelo senhor Vereador 
Fernando Sousa e introduzidas ao texto apresentado, a Câmara deliberou, por unanimidade 
e em minuta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Aprovar o documento em causa, rubricando o mesmo a fim de evitar a sua 
transcrição e ata, ficando disponível para consulta sempre que solicitado;---------------- 

− Consultar as entidades que vão integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil, 
previstas no artigo 12º do referido Regulamento, para que se possam pronunciar no 
prazo de 15 dias sobre o texto da presente proposta de Regulamento, antes e ser 
submetido à aprovação final da Assembleia Municipal;----------------------------------------- 

− Informar as entidades que a ausência da sua resposta no prazo concedido, será 
considerado pela Câmara como aceite o texto integral da proposta do novo 
Regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande, para que se 
possa garantir uma boa sequência sobre o procedimento relativo ao presente 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIVISAÕ DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

 

1. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
Ata nº 2 – Apreciação de Reclamação 

 
Ao abrigo do artigo 16º do Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo em vigor neste 
Município foi presente a ata nº 2 do Júri do Concurso, com a apreciação de uma reclamação 
apresentada por uma das candidatas excluídas como a seguir se transcreve, cujo 
documento foi rubricado pelo senhor Presidente da Câmara e por quem secretariou a 
presente reunião, salvaguardando-se a transcrição do nome da candidata em causa, ao 
abrigo da legislação em vigor relativa a Proteção de Dados: ------------------------------------------- 
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A lista de seriação final dos candidatos foi elaborada de acordo com os critérios de seleção 
previstos no artigo 7º do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a 
Alunos do Ensino Superior.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que a aluna apresentou elementos que atestam o seu aproveitamento 
escolar no ano letivo anterior, o motivo de exclusão da candidata de acordo com a alínea e), 
ponto 1, artigo 4º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
superior, invocado na Ata 1, fica sem efeito. No entanto, considerando, ainda, os 
documentos entregues pela aluna, que atestam que a aluna é detentora do grau de 
licenciada, e a alínea c), ponto 1, artigo 4.º do referido regulamento, que define como 
condição para atribuição de bolsas de estudos a premissa de o aluno não ser detentor de 
qualquer tipo de grau de ensino superior, propomos que se altere o motivo de exclusão da 
candidata, registado na Ata nº 1, mantendo-se a proposta de exclusão da candidata da lista 
de seriação final, de acordo com a alínea c, ponto 1, artigo 4.º do regulamento. -----------------  
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar a análise 
feita pelo júri à reclamação registada, mantendo a lista de seriação final na ata nº 1 do Júri 
do presente procedimento, aprovada por deliberação camararia do passado dia 4 de abril. --  
 

2. RECONHECIMENTO DE INQUILINOS 
 

Foi presente uma informação subscrita pela Técnica Superior, Rafaela Coelho da Divisão de 
Ação Social e Educação, registada no programa informático MGD, com o número1630, 
datada de 23 de abril corrente, a propor o reconhecimento oficial dos inquilinos indicados na 
referida informação, residentes na moradia camarária sita na Rua da Boa Viagem nº 15, Vila 
de Rabo de Peixe, deste concelho, bem como os valores da renda apoiada, calculada de 
acordo a situação socioeconómica do agregado ao abrigo da Lei n.º 81/2014 de 19 de 
dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A informação apresentada foi rubricada pelo senhor Presidente da Câmara e por quem 
secretariou a presente reunião, salvaguardando-se a sua transcrição em ata, nos termos da 
legislação em vigor relativa à Proteção de Dados. -------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara, com fundamento na informação apresentada, deliberou, 
por unanimidade e em minuta, reconhecer os inquilinos da moradia indicada, bem como o 
valor da renda proposto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. PROPOSTA DE REAVALIAÇÃO DE RENDA APOIADA  

 

Foi submetido à consideração da Câmara pela Técnica Superior, Rafaela Coelho da Divisão 
de Ação Social e Educação, uma registada no programa informático MGD, com o 
número1629, datada de 23 de abril corrente, a propor a reavaliação da renda apoiada à 
inquilina da moradia camarária sita na Rua Afonso Maria Tavares nº 21 da Vila de Rabo de 
Peixe, calculada de acordo com a sua atual situação socioeconómica e a Lei n.º 81/2014 de 
19 de dezembro, Regime do Arrendamento Apoiado para Habitação.-------------------------------- 
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A informação apresentada foi rubricada pelo senhor Presidente da Câmara e por quem 
secretariou a presente reunião, salvaguardando-se a sua transcrição em ata, nos termos da 
legislação em vigor relativa à Proteção de Dados. --------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
reavaliação proposta, fixando o valor da renda em conformidade com o proposto na referida 
informação, para a inquilina da moradia indicada.---------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO  
 

1. OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA SISTEMÁTICA  
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) das Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) da Cidade da Ribeira Grande, da Vila d e Rabo de Peixe, da Ribeirinha e 
de Santa Bárbara  

 
No seguimento da deliberação camarária do passado dia 7 de fevereiro, sobre o assunto em 
título, os serviços da Divisão de Urbanismo e Planeamento submeteram ao conhecimento da 
Câmara que não foram recebidas quaisquer participações para eventuais alterações a 
introduzir na proposta da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática em assunto, no 
decorrer do prazo da discussão pública, podendo o respetivo processo ser submetido na 
íntegra à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 17º do DL 307/2009 de 
23 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A acompanhar o processo em causa, consta os pareceres favoráveis emitidos pelo Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), para cada uma das quatro Operações de 
Reabilitação Urbana Sistemática. -----------------------------------------------------------------------------   
 
A Câmara tomou conhecimento e com fundamento nos pareceres que acompanharam o 
processo em causa, deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar os documentos 
apresentados que constituem os quatro Planos Estratégicos de Reabilitação Urbana 
definidores das Operações de Reabilitação Urbana a desenvolver nas áreas de Reabilitação 
Urbana da Cidade, Vila de Rabo de Peixe, Ribeirinha e Santa Bárbara. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter os mesmos à aprovação da Assembleia 
Municipal, ao abrigo da legislação invocada. ---------------------------------------------------------------  
 
SECÇÃO DE CONTABILIDADE  
 

1. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

 
Nesta reunião a Câmara tomou conhecimento que o saldo em dinheiro de Operações 
Orçamentais apurado no Resumo Dário de Tesouraria de 26 de abril era de dois milhões, 
setecentos e oitenta quatro mil, novecentos e sessenta sete euros e dezanove cêntimos e o 
saldo de operações não orçamentais  era de cento e quarenta sete mil, trezentos e setenta 
e sete euros e dois cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 
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E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:00 horas, foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
pelos membros presentes foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos e assinada 
nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

___________________________ 
 
 

__________________________ 


