
 
  

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                                     11 de abril de 2019 

 
 

Edital nº 02/2019 
 
 

1. Apreciação das Contas Relativas ao Ano Financeiro de 2018 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, para 
cumprimento do previsto na alínea I) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
os documentos de prestação de contas da gerência relativa ao ano financeiro de 2018, que 
totaliza na receita 21.621.512,64€ (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e 
doze euros e sessenta e quatro cêntimos), e na despesa 20.807.732,92€ (vinte milhões, 
oitocentos e sete mil, setecentos e trinta e dois euros e noventa e dois cêntimos). -------------------- 
 
Colocado à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 12 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 

 

2. Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respetiva avaliação 

Foi submetido pelo executivo camarário à apreciação deste Órgão deliberativo, para 
cumprimento do previsto na alínea I) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, o Mapa dos Movimentos de Exercício de 2018 retirado da SIC (Sistema de Inventário 
e Cadastro), o Balanço e o Mapa do Ativo Bruto retirados do SCA (Sistema de Contabilidade 
Autárquica), com o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia apreciou. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Proposta de Aplicação de Resultados  

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, à aprovação do 
Resultado Líquido do Exercício de 2018, no montante indicado de 4.475.720,88€, seja aplicado 
da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Constituição de Reservas Legais: 223.786,04 €; -------------------------------------------------------------- 
- Reforço do Património: 745.080,68 €; ---------------------------------------------------------------------------- 
- Resultados Transitados: 3.506.854,16 €. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos do 
PSD e 12 abstenções pelos eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------- 
 

4. Segunda 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 Segunda 
Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019, no valor de 1.242.489,67€, a 
qual destina-se a inscrever no Orçamento da Receita e da Despesa. ------------------------------------ 
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Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 22 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 12 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 

 

5. Primeira Alteração ao Quadro de Pessoal de 2019 

Foi submetido pelo órgão executivo à aprovação deste órgão deliberativo, a primeira alteração 
ao Mapa de Pessoal de 2019, onde se inclui os postos de trabalho no âmbito dos Precários, 1 
vaga para Assistente Técnico para o Contencioso, 2 vagas para a categoria de fiscal municipal 
especialista e 2 vagas para a categoria de fiscal municipal especialista principal. -------------------- 

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 23 votos a favor, sendo 21 
pelos eleitos do PSD e 2 dos eleitos do PS e 10 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------- 

 

6. Ajuste Direto para Prestação de Serviços de um Revisor Oficial de Contas – Proposta 
de Adjudicação 

Foi submetido pelo órgão executivo à aprovação deste órgão deliberativo, no âmbito do artigo 
77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), a nomeação do auditor 
externo: Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, SROC, Lda., para o ano de 
2019, assim como a auditoria às contas consolidadas de 2018, passando-se a indicar os 
elementos fundamentais da proposta apresentada: ----------------------------------------------------------- 

- Concorrente: Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, SROC, Lda. ---------------------- 

- Valor total: 16.400,00 acrescido de IVA à taxa em vigor. ------------------------------------------------- 

- Preços Parciais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Revisão Legal de Contas, nos termos dos artigos 76º e 77º da Lei 73/2013: 14.000,00€, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------------------------------- 

- Auditoria às Contas Consolidadas de 2018: 2.400,00€ e acrescido à taxa legal em vigor. ------- 

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

 

7. Doação e afetação ao domínio público municipal de duas parcelas de terreno no âmbito 
da obra de “Construção do Arruamento entre a Rua do Estrela e o Parque Industrial”;  

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 “Construção do arruamento entre a Rua do 
Estrela e o Parque Industrial” (atual Rua dos Bombeiros Voluntários) da parcela 1 com 
1120 m2 a desanexar do prédio rústico, sito na Canada da Mariana – Almas, freguesia da 
Conceição, concelho da Ribeira Grande, que consta de 19.840 m2 de caminho e cultura arvense 
de regadio, descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande sob o número 
193/Conceição, registado a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Ribeira Grande, NIF: 512011923, e inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo número 79 
da secção B (parte). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo que o referido prédio deu origem aos prédios urbanos inscritos sob os artigos 2115 
com 5250 m2 e 2116 com 14,590 m2, a doação e afetação ao domínio público será a seguinte: - 

- 280 m2 a desanexar do prédio inscrito sob o artigo 2115, cujo valor para efeitos registrais 
proponho o de 28.274,00€; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 840 m2 a desanexar do prédio inscrito sob o artigo 2116, cujo valor para efeitos registrais 
proponho o de 44.275,00€; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De referir que estas parcelas não constam na Resolução do Conselho do Governo nº 111/2007 
de 15 de outubro, que declara a utilidade pública, com caracter de urgência a expropriação das 
parcelas de terreno para a obra de “Construção do arruamento entre a Rua do Estrela e o 
Parque Industrial”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O prédio 79 B tem pendente o processo de cadastro nº 38/2017. ------------------------------------------ 

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

 

8. Doação e Afetação para o domínio público municipal de uma parcela de terreno no 
âmbito da Obra de “Construção da Rua Ângelo Pacheco Alfinete – Conceição 

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 “Construção da Rua Ângelo Pacheco 
Alfinete – Conceição” da parcela 2 com 100 m2 a desanexar do prédio rústico, sito no Rego 
Esquerdo, freguesia da Conceição, concelho da Ribeira Grande, que consta de 3,780 m2 de 
terra de cultivo, descrito na Conservatória do registo Predial da Ribeira Grande sob o número 
1495/Conceição, registado a favor de DAMASO PACHECO RAPOSO NIF: 115174613, e 
inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo número 6 da secção B, cujo valor para efeitos 
registrais proponho o de 23€. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O prédio 6 B tem pendente o processo de cadastro nº 56/2018. ------------------------------------------ 

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

 


