
 

 

 
  

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                                     06 de junho de 2019 

 
 

Edital nº 03/2019 
 
 

 
1. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2018 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, os documentos 
de prestação de contas consolidadas de 2018, com a certificação legal das Contas emitida pelo 
Revisor Oficial de Contas, as quais evidenciam um balanço consolidado em 31 de dezembro de 
2018 num total de 157.751.503 EUROS e um total de fundos próprios no valor de 107.241.374 
EUROS, incluindo um resultado líquido consolidado de 4.519.696 EUROS. --------------------------- 

As contas Consolidadas do Município com as entidades que integram o perímetro de 
consolidação são constituídas por: --------------------------------------------------------------------------------- 

- A Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL; ------------ 

- EIRSU – Empresa Intermunicipal de Recolha de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos da 
Ilha de São Miguel, EIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocados à votação, foram aprovados por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos 
eleitos do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. ---------------------------------------------------------- 

 

2. Terceira Revisão ao Orçamento 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 Terceira Revisão 
ao Orçamento de 2019, no valor de 57.500,00€, destinando-se a inscrever as seguintes 
rubricas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
→ GOP: 

Rubrica Designação 2019 

 2  232 2019 5016 0  Ribeira Grande ABEM 7500 

 4  421 2019 5014 0 
 Obras no recreio escolar da EB 
/ JI Calhetas 25000 

 4  421 2019 5015 0 

Tratamento, limpeza e 
manutenção espaços verdes e 
P. Estacionamento - Conceição 25000 

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

Rubrica Designação 2019 

 2  211 2003 25 14 
Manutenção de edifícios 
escolares (FSM) EB/JI Calhetas -25000 
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(FSM) 

 2  232 2006 5005 3 
Apoio à habitação degradada - 
Empreitadas -7500 

 2  246 2019 5008 0 
Manutenção de Trilhos 
Pedestres -25000 

 

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 9 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

3. Segunda Alteração ao Quadro de Pessoal de 2019 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a segunda 
alteração ao Mapa de Pessoal de 2019, onde se inclui a criação dos seguintes lugares: ----------- 

- 1 Técnico Superior para a DASE (curso Serviço Social/Politica Social) -------------------------------- 

- 1 Técnico Superior para a DASE (curso de Sociologia) ---------------------------------------------------- 

- 1Ténico Superior para DUP (curso de Arquitetura) ---------------------------------------------------------- 

- 1 Assistente Técnico para a DOPT ------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 Assistente Técnico para a DCJD ------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 Assistente Técnico para a DASUEM -------------------------------------------------------------------------- 

- 1 Técnico Superior de Engenharia Civil (CTFP a Termo Certo). ----------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

4. Celebração de Contratos Interadministrativos para Delegação de Competências da 
Câmara nas Juntas de Freguesia de CONCEIÇÃO E CALHETAS 

Foi submetido pelo executivo camarário para efeitos de autorização 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, os contratos Interadministrativos para delegação de 
competências da Câmara nas Juntas de Freguesia de Conceição e Calhetas, acompanhados 
dos respetivos estudos para demonstração do cumprimento dos requisitos previstos no nº 3 do 
artigo 115º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------- 

- Para delegar na JUNTA DE FREGUESIA DE CONCEIÇÃO 

- A Execução, tratamento, limpeza e manutenção dos espaços verdes das Ruas: Cidade 
de Laval, Eng.º Fernando Monteiro, Dr. Joaquim Sampaio Rodrigues, Maria Germana 
Rodrigues Pereira, Artur Hintze Ribeiro (junto à escola EBI da Conceição), Avenida Dr. José 
Nunes da Ponte (junto à rotunda), afetando um recuso financeiro para o efeito no valor de 
20.000,00€ (vinte mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- A limpeza e manutenção dos Parques de Estacionamento da Rua Oliveira San Bento, Rua 
do Ouvidor e Rua do Estrela, afetando um recuso financeiro para o efeito no valor de 5.000.00€ 
(cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Para delegar na JUNTA DE FREGUESIA DE CALHETAS: 

- Obras no recreio escolar, afetando o recurso financeiro para o efeito no valor de 25.000,00€ 
(cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

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

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, ao abrigo do 
artigo 17º do DL 307/2009 de 23 de outubro, os documentos que constituem os quatro Planos 
Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU) definidores das Operações de Reabilitação 
Urbana (ORU) a desenvolver nas áreas de Reabilitação Urbana da Cidade, da Vila de Rabo de 
Peixe, da Ribeirinha e de Santa Bárbara. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

6. Empresa Intermunicipal de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha de São 
Miguel - Cessão da Posição Contratual e “Contrato Programa” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, da Cessão da 
Posição Contratual no “Contrato Programa” e “Contrato de Gestão Delegada” entre EIRSU, a 
MUSAMI e os Municípios de Lagoa, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo. ------------------------  

 

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

 

7. Contrato de Arrendamento Não Habitacional (Serviços) 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a minuta do 
contrato de arrendamento não habitacional a celebrar entre um particular e este município, 
dado que a despesa prevista com a celebração do mesmo vai ter um encargo orçamental em 
mais de um ano económico, para se poder instalar a valência dos serviços da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, num prédio urbano sito na freguesia da Conceição, desta 
Cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

8. Regulamento das Cavalhadas de São Pedro 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, o novo 
Regulamento das Cavalhadas de São Pedro. ------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

9. Despacho da Suspensão da aplicação do Plano da Ajustamento Financeiro 

Foi submetido pelo executivo camarário para conhecimento deste órgão deliberativo, o 
Despacho conjunto emitido pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de 
Estado do Tesouro, o qual determina a suspensão da aplicação do plano de ajustamento 
financeiro e das suas obrigações relativamente a este Município da Ribeira Grande. ----------------- 

A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Expropriação de uma parcela de terreno do Prédio Rústico nº 49 da Seção D - Matriz, 
no âmbito da obra de “Reabilitação do Caminho da Tondela - Matriz” 

Foi submetido pelo executivo camarário a necessária autorização deste órgão deliberativo, para 
que seja declarada de utilidade pública a parcela de terreno com 840 m2 do prédio rústico sito 
no Caminho da Tondela, inscrito sob o artigo 49 da secção D da freguesia da Matriz, para ser 
destinada à obra de “Reabilitação do Caminho da Tondela, Matriz”. 

 

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

 

11. Doação e afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento da Rua do Bandejo - Ribeira Seca”  

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, ao abrigo da 
alínea q) do nº 1 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a doação e afetação ao 
domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Rua do Bandejo - Ribeira 
Seca “uma parcela de terreno com 124 m2 (2m largura por 61,83m de comprimento) a 
desanexar do prédio rústico, sito no Bandejo, freguesia da Ribeira Seca, concelho da Ribeira 
Grande, que consta de 4.200 m2 de cultura arvense, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Ribeira Grande sob o número 846/Ribeira seca e inscrito na respetiva matriz 
cadastral sob o artigo 2 da secção C, cujo valor para efeitos registrais é de 16,00€ (dezasseis 
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

12. Doação e afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento da Rua da Misericórdia - Rabo de Peixe” - Retificação  
à deliberação da AM de 07-02-2019 

Foi submetido pelo executivo camarário solicitar a este Órgão deliberativo, ao abrigo da alínea 
q) do nº 1 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, uma retificação à sua deliberação 
do passado dia 07 de fevereiro, de modo a constar que a doação e afetação ao domínio público 
municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Rua da Misericórdia – Rabo de Peixe” da 
Parcela 1 seja de 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, descrito na Conservatória do Registo Conservatória do Registo 
Predial da Ribeira Grande sob o número 1051/Rabo de Peixe, inscrito na respetiva matriz 
cadastral sob o artigo número 197 da secção B (parte), cujo valor para efeitos registrais é de 
2,00€ (dois euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

13. Empreitada de Construção do Intercetor de Águas Residuais Domésticas da Cidade da 
Ribeira Grande – Repartição de Encargos 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a repartição dos 
encargos da empreitada designada em assunto, cujo valor do investimento é de 1.826.923,08€ e 
acrescido do IVA, a repartir por 2 anos económicos: ----------------------------------------------------------- 

- Para o ano económico de 2019 estima-se o encargo de 469.876,92€ + IVA; 

- Para o ano económico de 2020 estima-se o encargo de 1.357.046,16€ + IVA. 
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Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 8 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

14. Concurso Público para a Empreitada de Construção do Campo de Futebol de Rabo de 
Peixe – Repartição de Encargos 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, a repartição dos 
encargos da empreitada designada em assunto, cujo valor do investimento é de 1.730.760,00€ e 
acrescido do IVA, a repartir por 2 anos económicos: ----------------------------------------------------------- 

- Para o ano económico de 2019 estima-se o encargo de 1.035.769,00€ + IVA; ----------------------- 

- Para o ano económico de 2020 estima-se o encargo de 694.991,00€ + IVA. ------------------------- 

 

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

 


