
 

 

 
  

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                              07 de fevereiro de 2019 

 
 

Edital nº 01/2019 
 
 
 

1. Primeira Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019 

Foi pelo órgão executivo camarário dado conhecimento ao órgão deliberativo, da primeira 
alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2019, atendendo que a rubrica da 
receita referente ao artigo 35º nº 3 da Lei 73/2013 foi alterada para a rubrica 10030105, 
conforme nota explicativa do SATAPOCAL. --------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, em    
cumprimento da alínea a) do nº 1 do artigo 25º e alínea c) do nº 1 do artigo 33º ambas da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro e nº 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 (LCPA) de 21 de fevereiro, a 
proposta da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019, no valor 
de 374.600,00€, para inscrever as seguintes rubricas: ------------------------------------------------------ 

→ GOP: 

 
A reforçar as seguintes rubricas: 
→ GOP: 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 4  421 2016 5011 0 Beneficiação do Polidesportivo de São Brás III Fase 30000 

 4  421 2018 5008 0 Construção da cozinha comunitária da Ribeirinha 50000 

 4  421 2018 5009 0 Execução Parque Lazer na Ribeirinha 30000 

 
E a diminuir as seguintes rubricas: ---------------------------------------------------------------------------------------- ----
---- 
→ GOP: 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 1  111 2016 7 0 Orçamento Participativo -210000 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 2  232 2019 5005 0 Plano de Atividades da DASE 500 

 3  342 2019 31 0 
OP-Welcome Center da Zona Oriental do Concelho da Ribeira 
Grande-Maia 70000 

 4  421 2019 5003 0 Limpeza e conservação da zona dos cozidos das Caldeiras - Matriz 39900 

 4  421 2019 5004 0 OP-Construção RP Smart Parque - Rabo de Peixe 70000 

 4  421 2019 5006 0 OP-Benef. Moinhos da Praia da Viola-Lomba Maia 70000 

 4  421 2019 5007 0 Projeto "Valorizar a nossa Ribeira" - Matriz 69200 
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 2  232 2014 5001 1 Transferências Correntes -500 

 2  246 2019 26 0 Execução Parque de Lazer na Ribeirinha -30000 

 2  246 2019 27 0 Construção da Cozinha Comunitária da Ribeirinha -50000 

 3  331 2003 156 0 Conservação e beneficiação de estradas e caminhos municipais -126200 

 3  331 2016 14 0 Reab. troço entre S. Brás e P.Formoso -7900 

 4  421 2018 5007 0 Construção do Centro Cívico da Lomba da Maia -5000 

 

Mais foi deliberado, solicitar a aprovação da assunção dos compromissos plurianuais das 
respetivas rubricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 12 abstenções pelos eleitos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Celebração de Contrato Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Junta de Freguesia - São Bás 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 
na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------   

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

São Brás III Fase de Construção do Complexo Desportivo 30.000,00€ 

    

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

4. Celebração de Contrato Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Juntas de Freguesia - Santa Bárbara 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 
na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ------------------- 

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

Santa Bárbara  Manutenção do Parque de Lazer 2.000,00€ 

  

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

5. Celebração de Contrato Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Junta de Freguesia - Lomba da Maia 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 
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na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

Lomba da Maia Beneficiação dos Moinhos da Praia da Viola 70.000,00€ 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

6. Celebração de Contratos Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Junta de Freguesia - Vila de Rabo de Peixe 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 
na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

Vila de Rabo de Peixe  Construção de RP SMART Parque 70.000,00€ 

    

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

7. Celebração de Contratos Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Junta de Freguesia – Ribeirinha 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 
na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------    

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

Ribeirinha 
Construção da Cozinha Comunitária 

Execução do Parque de Lazer 
50.000,00€ 
30.000,00€ 

    

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade em minuta. ------------------------------------------- 

 

8. Celebração de Contratos Interadministrativo para Delegação de Competências da 
Câmara na Junta de Freguesia - Matriz 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, conforme 
determina a alínea K do nº 1 do artigo 25º e alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, o contrato Interaministrativo para delegação de competências da Câmara 



 

                                                                                                           Sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada a 
                                                                                                                                                                07 de fevereiro 2019 

                      
                                                                                                                                                                      MINUTA DA ATA nº 6 

 

 

4 

na Junta de Freguesia a seguir indicada, acompanhado do respetivo estudo para demonstração 
do requisito previsto no nº 3 do artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

Junta de Freguesia Delegação de competência 
Recurso 

Financeiro 

Matriz 
Projeto Mais Caldeiras 
Projeto Valorizar a Nossa Ribeira Grande                                             

39.900,00€ 
69.200,00€ 

    

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

9. Minuta do Contrato de Crédito de Longo Prazo 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, ao abrigo do nº 
6 do artigo 49º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro na sua redação atual, que estabelece o 
regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI) , a minuta ao 
contrato de empréstimo bancário a celebrar com o Banco BPI, S.A., e este Município, até ao 
montante de dois milhões e quatrocentos mil euros, para a realização de investimentos do 
Plano Plurianual do Município para 2019. ------------------------------------------------------------------------ 

Mais se informa que a abertura do procedimento para o referido financiamento foi aprovada 
pela Assembleia Municipal na sua sessão do passado dia 13 de dezembro do ano findo. ---------  

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 12 contra pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo 2019 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, as minutas dos 
Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com as entidades abaixo 
mencionadas, com vista à transferência dos valores propostos, tendo por base o disposto na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, e do regime previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 
outubro, bem como o previsto no artigo 33º nº 1 alínea u) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

- Associação de Futebol de Ponta Delgada -------------------------------- 30.000€ ------------------------- 

- Associação de Ténis de Mesa da Ilha e São Miguel --------------------- 1.000€ ------------------------- 

- Associação de Ciclismo dos Açores ------------------------------------------ 1.100€ ------------------------ 

- Associação de Voleibol de São Miguel --------------------------------------- 1.500€ ------------------------ 

- Associação de Patinagem de São Miguel ------------------------------------ 1.900€ ----------------------- 

- Associação de Judo dos Açores ------------------------------------------------- 1.000€ ---------------------- 

Colocados à votação, foi aprovados por unanimidade e em minuta. -------------------------------------- 

 

11. Declarações dos Compromissos Plurianuais, Pagamentos e Recebimentos em atraso 
existentes a 31 de dezembro de 2018 

No seguimento do que determina a alínea c) do nº 2 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, republicada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março, pelo órgão camarário foi enviando 
para conhecimento deste órgão deliberativo, as Declarações emitidas pela Chefe da Divisão 
Gestão Administrativa e Financeira, dos compromissos plurianuais, pagamentos e 
recebimentos em atraso, até 31 de dezembro do ano findo, onde declara: ----------------------------- 
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- Que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2018 se 
encontravam devidamente registados na base de dados centrais de encargos plurianuais; ------- 

- Que o Município da Ribeira Grande não registou pagamentos em atraso; ---------------------------- 

- A listagem dos recebimentos em atraso registados em 31 de dezembro de 2018, destacando 
da Lista o seguinte quadro: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidade 
devedora 

Objeto do Contrato ARAAL 
Montante em 

atraso 
Obs 

Região 
Autónoma dos 
Açores - Direção 
Regional da 
Habitação 

Contrato ARAAL de Coordenação de 21-
02-1997 para concretização do processo 
de coordenação técnica-financeira entre 
as partes contratantes na realização dos 
trabalhos relativos ao empreendimento de 
construção de 205 fogos para habitação 
social que constituem objeto do acordo de 
colaboração celebrado em 28-09-1995 
entre o IGAPHE, INH, GR e Município de 
Ribeira Grande. 

603.137,83€ 

Serviço da 
divida do 1º e 2º 
semestre de 
2017; 1º e 2º 
semestre de 
2018 

Região 
Autónoma dos 
Açores - Direção 
Regional da 
Habitação 

Contrato ARAAL - Arrendamento de 89 
fogos destinados a agregados familiares 
em situação de grave carência 
habitacional - PROHABITA 

252.400,50€ 

2º Semestre de 
2017; 1º e 2º 
semestre de 
2018 

   Total 855.538,33 €   

 

A Assembleia tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

12 - Compromissos Plurianuais 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, para 
cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA), o mapa 
dos Compromissos Plurianuais assumidos entre os dias 7 e 22 de janeiro de 2019, 
designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Data do 
compromis

so 

Data 
passagem 

do 
compromis
so para os 

anos 
seguintes 

Refª 
Documento 

Código Orçamental 
PPI/
AM
R 

Entidade 
Ano 
+1 

Ano 
+2 

Ano +3 Outros Obs 

08/01/2019 08/01/2019 

 EMPR.: AM-
23121056/20
19  0103 

 1006030
3   BPI   

66 
666,6

7 
133 

333,34 
2 199 

999,99 

Amort 
Emp BPI 

obras 2019 

08/01/2019 08/01/2019 

 EMPR.: JU-
23121056/20
19  0103 

 0301030
203   BPI 

20 
124,0

0 

26 
832,0

0 
25 

714,00 
209 

066,00 

Juros Emp 

BPI obras 
2019 

10/01/2019 10/01/2019 
 REQ.: 
59/2019  0102  020212   

Seguradoras 

Unidas 

11 
841,6

1 

11 
841,6

1     

Seguro 

Ramo 

Automóve

l 

  

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 22 votos s favor pelos eleitos do 
PSD e 12 abstenções pelos eleitos do PS. -----------------------------------------------------------------------  
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13 - Orçamento e GOP/2019 aprovado pela Câmara a 25-10-2018 e nova Tabela de Tarifas 
para 2019 aprovada a 29-11-2018 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a informação 
subscrita pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira, sobre o assunto em 
título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta, com 20 votos a favor pelos eleitos do 
PSD e 12 contra dos eleitos do PS. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

14 - Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Ribeira Grande 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, o Regulamento 
designado em assunto, ao abrigo da alínea g) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12, 
cujo documento foi aprovado depois de cumpridas as formalidades previstas no artigo 98º do 
CPA, relativamente ao procedimento e participação procedimental. --------------------------------------- 

Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 

 

15 - Permuta, afetação e desafetação do domínio público municipal de parcelas de terreno 
no âmbito da obra de “Alargamento do Caminho da Rocha - Lomba de São Pedro” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento do Caminho da Rocha – 
Lomba de São Pedro”, uma parcela de terreno com 286 m2 a desanexar do prédio rústico, 
sito ao Caminho da Rocha, da freguesia da Lomba de São pedro, do concelho de Ribeira 
Grande, que consta de 28.600 m2 de Terra de cultura arvense, pastagem, terreno estéril e leito 
de curso de água, registado a favor de OLIVÉRIO MANUEL TORRES MELO, CF: 188709720, 
descrito na Conservatória do registo Predial da Ribeira Grande sob o nº 497/Lomba de São 
Pedro e inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo nº 33 da seção A, a permutar com 
uma parcela de terreno com 43 m2 a desafetar do domínio publico “Caminho da Rocha”, cujo 
valor para efeitos registrais se propõe que seja de 11,00€. -------------------------------------------------- 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 

 

16 - Doação e afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento do Caminho do Monte Alegre - Maia” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento do Caminho do Monte 
Alegre - Maia” de uma parcela de terreno com 220 m2 a desanexar do prédio rústico, sito na 
Ribeira dos Quarteiros – Pedreira, freguesia da Maia, concelho da Ribeira Grande, que consta 
de 16.220 m2 de pasto, criptomérias, terreno estéril e leito de curso de água, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande sob o número 917/Maia, registado a favor 
de Silvério da Costa Pereira NIF 139021850, e inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo 
número 61 da seção M, cujo valor para efeitos registrais proposto é de 24,00€; ----------------------- 

De referir que da descrição nº 917/Maia já foi desanexado o nº 2138/Maia com 220 m2. ----------- 

Este prédio tem pendente o processo de cadastro nº 33/2017. --------------------------------------------- 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 
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17 - Doação e afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento da Rua da Misericórdia - Vila de Rabo de Peixe” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Rua da Misericórdia – 
Rabo de Peixe” da parcela 1 com 120 m2 a desanexar do prédio rústico, sito na Rua Gonçalo 
Velho, freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, que consta de 5.540 m2 de 
terra de cultura arvense, criação e caminho. --------------------------------------------------------------------- 

Atendendo que este prédio já sofreu um destaque, a doação e afetação ao domínio público será: 

- 60 m2 a desanexar do prédio descrito na Conservatória do registo Predial da Ribeira grande 
sob o número 1051/Rabo de Peixe, registado a favor de MARIA DA ESPERANÇA ALVES 
GARCIA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, NIF: 741177013, e inscrito na respetiva 
matriz cadastral sob o artigo número 197 da seção B (parte), cujo valor para efeitos registrais 
proposto é de 1,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 60 m2 a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira grande 
sob o número 4756/Rabo de Peixe, registado a favor de TERESA DE FÁTIMA OLIVEIRA, NIF: 
213396971, e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 5521, cujo valor para 
efeitos registrais proposto é de 1,00€; ------------------------------------------------------------------------------ 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


