
      

 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                       27 de junho de 2019 
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Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, na sede da Junta de 
Freguesia de Fenais d’Ajuda e na sala para esse efeito destinada, realizou-se a reunião 
ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande presidida pelo senhor Presidente da 
Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio, estando presentes os senhores Vereadores Filipe 
Dias Cardoso Jorge, Carlos Manuel Paiva Anselmo, Cátia Filipa Carreiro Sousa, Fernando 
Moniz Sousa e Miguel Melo Sousa. --------------------------------------------------------------------------   
 
Não compareceu à reunião a senhora Vice Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida 
Moreira da Fonseca, tendo a Câmara justificado a sua ausência. ------------------------------------  
 
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 qual foi transmitida via Rádio Nova Cidade. -------------------------------  
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO ABERTO AO PÚBLICO 

 
Por ser a reunião pública mensal seguiu-se o período de intervenção aberto ao púbico. -------
Não se encontrando munícipes presentes no momento, foi o período dado por encerrado. ---- 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Senhor Presidente da Câmara deu início ao período antes da ordem do dia passando a 
palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fenais d’Ajuda, Rodrigo Sousa 
Pacheco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fenais d’Ajuda tomou a palavra e dirigiu-
se a todos os membros presentes dizendo que eram novamente bem-vindos à freguesia de 
Fenais d’Ajuda e que iria aproveitar a ocasião para informar das obras que estão a decorrer 
na freguesia e sobre o que se ambiciona para a freguesia dos Fenais d’Ajuda. ------------------  
 
Nesta sequência informou que estão a decorrer as obras da zona de lazer na Ribeira Funda 
e os balneares do polidesportivo da freguesia dos Fenais d’Ajuda.  ---------------------------------  
Quanto às obras dos balneares, disse que as mesmas se encontram suspensas, 
perguntando, entretanto ao executivo, para quando o seu reinício, uma vez que se trata de 
uma obra que a Câmara é que está a executar.-----------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que a Junta construiu uma garagem que foi executada para servir de apoio 
logístico às festividades em honra do Espírito Santo que se realiza nesta freguesia, como 
também têm levado a efeito a execução de muros. ------------------------------------------------------  
Informou, também, que a Rua de Nossa Senhora de Vera Cruz era uma via importante de 
acesso à freguesia e que encontrava em mau estado, perguntando, para quando pretende a 
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Câmara intervir na mesma, referindo que esta era uma obra que supostamente deveria ser 
inserida no orçamento camarário de 2019 mas que não foi. -------------------------------------------  
 
Manifestou a sua preocupação quanto à situação atual da Rua de Nossa Senhora da Ajuda, 
por ser uma via onde passa crianças para a escola e a circulação automóvel não oferece 
segurança devido à charrisca que foi colocada depois de a Câmara ter colocado alcatrão na 
mesma para reparar alguns buracos.  -----------------------------------------------------------------------  
 
Posteriormente, destacou a existências de duas zonas que estão disponíveis na freguesia e 
que ambicionam que sejam aproveitadas de modo a se dar utilidade às mesmas, 
nomeadamente, o espaço que ficou livre depois da demolição da fábrica da chicória e o 
espaço envolvente ao Pavilhão Polidesportivo, espaços estes que nesta data não estão a 
valorizar a freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara no uso da palavra e sobre as questões colocadas pelo 
senhor Presidente de Junta disse que a grande intervenção nesta freguesia, este ano, de 
acordo que foram as espectativas da população, diz respeito à construção dos balneares no 
Polidesportivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à estrutura do polidesportivo, disse que a mesma foi executada por esta Câmara, no 
seu anterior mandato e que esta obra não só dignificou esta freguesia como criou alguma 
dinâmica à mesma, em termos de desporto, envolvendo os mais novos na prática desportiva 
com resultados desportivos bastante significativos, para além da envolvência da comunidade 
quando há jogos que envolve o seu Clube Desportivo Vera Cruz.  -----------------------------------  
Quanto à interrupção da obra dos novos balneares, disse que a mesma estava a ser 
executada por pessoal interno dos serviços camarários e que, fruto de uma intervenção 
considerada também importante e urgente, houve necessidade de se interromper os 
referidos trabalhos para se construir os novos balneares da zona de lazer do Parque de 
Estacionamento do Porto Formoso.  -------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, informou que os trabalhos dos balneares do Polidesportivo dos Fenais 
d’Ajuda serão retomados ainda no decorrer do próximo mês de julho e que ficarão 
concluídos ainda antes da próxima época desportiva. Que era este o compromisso já 
assumido em diálogo sobre o assunto com esta Junta. -------------------------------------------------  
 
Quanto à zona de Lazer da Ribeira Funda, disse ter sido um projeto que foi liderado pela 
Câmara em parceria com a Junta de freguesia, na sequência de um contrato elaborado no 
âmbito das delegações de competências da Câmara na Junta, cuja conclusão da obra está 
prevista que seja ainda antes das festividades locais da Ribeira Funda, que se realizam no 
próximo mês de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre a Rua de Nossa da Ajuda, em frente à escola, disse que para além da recarga de 
asfalto que há também a previsão de se executar o saneamento básico da mesma e que 
esta execução também estava prevista para ser realizada em 2019, sendo ainda válida esta 
intenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Relativamente à Rua de Vera Cruz, disse recordar que houve intenção da Câmara em 
pavimentar esta Rua com um novo pavimento mas que na altura não foi esta a interpretação 
da Junta, que considerou ter sido legítima.  ----------------------------------------------------------------  
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Nesta sequência, disse que o compromisso da Câmara com a Junta de Freguesia dos 
Fenais d’Ajuda, para este ano, teve a ver com o troço do saneamento a realizar na já 
referida Rua de Nossa Senhora da Ajuda e a execução da Zona de Lazer da Ribeira Funda. 
 
Relativamente ao espaço da zona onde se encontra a já demolida fábrica da chicória, 
lembrou que foi esta Câmara que desbloqueou o processo de aquisição da referida fábrica 
que levou vários anos a ser resolvido, sendo a sua escritura celebrada com a Junta de 
Freguesia em 2016, no seguimento de um contrato interadministrativo celebrado entre a 
Câmara e a Junta para se transferir os quarenta e cinco mil euros para a sua aquisição.  -----  
 
Informou, ainda, que o projeto de embelezamento da zona da fábrica da chicória foi liderado 
pela Junta de Freguesia, o qual foi submetido ao Orçamento Participativo. Contudo, disse 
que o mesmo teve que ser excluído do referido orçamento por não se tratar de uma obra a 
ser realizada num espaço público municipal, conforme regra imposta no Regulamento do 
Orçamento Participativo.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que o espaço merece uma intervenção, havendo a possibilidade da Câmara 
disponibilizar meios para se fazer o previsto no projeto de embelezamento que a Junta 
dispõe, que é composto por zona de lazer e estacionamento, ficando, contudo, a última 
palavra a ser proferida pela Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------  
  
 O senhor Vereador Fernando Sousa no uso da palavra agradeceu o acolhimento feito 
pelo senhor Presidente de Junta de Freguesia e passou de seguida a elencar alguns dos 
assuntos que foram tratados na reunião pública que houve nesta Junta de Freguesia de 
Fenais d’Ajuda, a 22 de março de 2018. --------------------------------------------------------------------  
 
Nesse sentido, lembrou o que foi referido acerca do destino a dar ao espaço da antiga 
fábrica da chicória, dizendo que os Vereadores do PS sugeriram na altura que se deveria 
lançar um concurso de ideias para o local e que o senhor Presidente da Câmara foi de 
opinião, na ocasião, de que se deveria apostar na construção de um equipamento social 
com estacionamento. Nesta sequência, referiu que, como nada foi feito até à data, os 
Vereadores do PS entendem que a Câmara tem de clarificar o que pretende para o local ou, 
então, que delegue na Junta de Freguesia o processo para ser esta a executar algo de 
importante para esta freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente pediu para ser esclarecido quanto ao processo de aquisição da fábrica da 
chicória, referindo que esta questão não tem nada a ver com questões políticas, mas, sim, 
do ponto de vista legal, para se saber se estão a aprovar coisas de forma legal e, assim, 
evitar consequências negativas futuras nas decisões que estão a ser tomadas.  
 
Neste seguimento, disse entender que tem havido dualidade de critérios em decisões que 
são tomadas por esta Câmara, lembrando que a aquisição da Fábrica da Chicória foi feita 
pela Junta dos Fenais d’Ajuda na sequência de uma transferência financeira que foi feita 
pela Câmara à Junta e que, este procedimento não foi o mesmo que se pretendida para a 
aquisição do terreno para ampliação do cemitério da freguesia do Pico da Pedra, já que o 
senhor Presidente da Câmara sobre esta aquisição disse não ser possível por não ser legal, 
uma vez que a posse dos imóveis têm que estar registados em nome da Câmara, para então 
esta poder delegar na Junta as obras. -----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e sobre a dualidade de critérios 
apontada, disse que, desde que seja legal estão sempre disponíveis para fazerem seja o 
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quer que seja com todas as freguesias, referindo que o que foi dito acerca da aquisição do 
terreno para ampliação do cemitério do Pico da Pedra, em diálogo com a Junta de freguesia, 
foi de que a Câmara iria resolver a situação, adquirindo o terreno em causa. Que embora a 
Junta tenha manifestado esse interesse, disse que tal não invalida de se saber da 
legalidade, à data de hoje, se pode ou não ser a Junta a adquirir o terreno, deixando, 
contudo, em aberto esta situação. ----------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, ainda, e sobre outros assuntos abordados na reunião 
pública do passado dia 22 de março de 2018 nesta Junta de freguesia, perguntou, sobre o 
ponto da situação quanto às eventuais diligências que foram desenvolvidas acerca da 
sugestão feita pelos Vereadores do PS, no sentido da Câmara e o Governo Regional 
apoiarem com alguma verba as obras que eram necessárias realizar na Igreja de Ribeira 
Funda, como, também, acerca do ponto que foi debatido e que está relacionado com a 
Escola Central já que não há qualquer dinâmica naquele espaço, mesmo depois do mesmo 
já ter sido alvo de tanta discussão e demais controvérsias. --------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara no uso da palavra e sobre a questão relacionada com a 
Escola Central disse que em reunião do Conselho Municipal da Juventude foi deliberado, por 
unanimidade de todos os seus membros, que o edifício da referida escola deveria servir para 
apoiar as Associações Juvenis do Concelho.  -------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que foi aceite e mandou-se elaborar o projeto de adaptação que já 
se encontra concluído, aguardando o orçamento das obras a realizar. -----------------------------  
Informou, ainda, que as obras não altera a arquitetura exterior do imóvel, tendo o projeto 
sido trabalhado a nível das salas para reunir o maior número de sedes sociais de 
Associações, ficando o primeiro e o último piso destinado a camaratas para serem usadas 
quando houver intercâmbios culturais com outras associações, permitindo a que os 
intervenientes possam permanecer no referido edifício. ------------------------------------------------  
 
Quanto às obras do edifício da Igreja da Ribeira Funda disse que não seria propriamente dito 
o edifício da igreja as sim os salões das catequeses, quer o salão da Ribeira Funda quer o 
dos Fenais d’Ajuda que carecem de reparações a nível dos telhados, estando a aguardar 
pelo orçamento para se poder prosseguir com as suas intervenções. -------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e disse que voltava a lamentar e a alertar 
para as demoras que se verificam nas intervenções que são para ser realizadas há mais de 
um ano, quer nos salões paroquiais invocados, quer na zona da Fábrica da Chicória e no 
edifício da Escola Central. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e disse que não era justo apontar que 
se estava a adiar obras porque iria recordar o total do investimento público que foi realizado 
nesta freguesia dos Fenais d’Ajuda no mandado deste executivo entre 2013 e 2017, sendo 
que nestes quatro anos fizeram muito mais em relação àquilo que a Câmara eleita pelo PS 
executou nos oito anos que esteve à frente deste município. ------------------------------------------  
 
Nesta sequência, elencou as obras entretanto realizadas por esta Câmara no período 
indicado, referindo-se à requalificação do pavilhão desportivo e do campo de jogos, à 
requalificação da zona de acesso ao Porto de Pescas, à zona de lazer da Ribeira Funda, 
perguntando, de seguida, o que é que a Câmara do PS fez entre 2005 e 2013. ------------------  
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O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e respondeu que, como não estava 
na câmara de 2005 a 2009, desse período não se recorda. Contudo, referiu, que no mandato 
em que foi Vereador, entre 2009 e 2013, fizeram o Caminho de ligação entre os Fenais 
d’Ajuda e a Ribeira Funda, dizendo que só esta infraestrutura valeu muito mais do que todas 
as obras executadas no mandato do PSD. Referiu, ainda, que executaram a obra do 
alargamento da Rua do Fumo na Ribeira Funda e o estacionamento. Que executaram o 
saneamento e a pavimentação da Rua da Palha, como contruíram um parque infantil e 
deram início à obra de saneamento e requalificação do pavimento da Avenida do 
Pensamento, dizendo que esta última foi suspensa quando esta Câmara eleita pelo PSD 
ganhou as eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que tudo o que esta Câmara tem feito nos Fenais d’Ajuda não passa 
de muros, passeios e de lançamento de charriscas nos pavimentos irregulares, situação esta 
que disse ter sido também manifestada pelo senhor Presidente de Junta no início desta 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo entretanto pediu a palavra e sobre a Freguesia dos 
Fenais d’Ajuda disse que também tinha algumas considerações a fazer, referindo que todas 
as obras executadas por este executivo foram feitas no sentido de melhorar a qualidade de 
vida dos seus habitantes, nomeadamente, indicando a obra do Caminho da Ponte e de 
acesso ao Porto de Pescas, pavimentações em vários arruamentos da freguesia, a 
construção do pavilhão gimnodesportivo que se tem revelado muito útil pelo uso que é dado, 
não só pelas forças vivas da Freguesia como para prática desportiva que tem sido 
desenvolvida pelos jovens da freguesia.  -------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, a importância que foi em se ter conseguido adquirir e demolir a antiga fábrica 
da chicória, sendo a fase seguinte a requalificação do seu espaço, para ser uma zona 
aprazível a ser utilizada pelos seus habitantes nos demais períodos festivos da freguesia.  
Disse reconhecer que há mais obras que são necessárias executar, como seja a obra de 
saneamento básico da Avenida do Pensamento, mas que os orçamentos não são elásticos 
e, por conseguinte, tem que se ter isto presente. ---------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e sobre os arruamentos dos Fenais d’Ajuda 
perguntou qual é a próxima Rua a ser intervencionada nesta freguesia. ---------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou a palavra e respondeu que a em sede 
orçamento de 2019 julga que a Avenida do Pensamento não está contemplada, mas que 
será esta a próxima a ser intervencionada. -----------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e respondeu que sabe que os orçamentos 
são limitados, mas o importante é haver e trabalhar um plano de intervenção das 
empreitadas que são necessárias executar e que o bem-estar das pessoas começa à porta 
de suas casas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lembrou, na ocasião, a empreitada da Rua Direita de São Brás que tem sido sempre adiada 
depois de terem sido criadas espectativas junto da população, daí a necessidade de se 
planear e de se programar como e quando devem ser feitas tais execuções.  --------------------  
Foi também de opinião de que a Câmara deveria fazer um levantamento das freguesias que 
ainda não possuem Pavilhões Desportivos para que já possam ir planeando de modo a que 
tais infraestruturas sejam inseridas já no próximo orçamento para 2020, porque são uma 
mais-valia para as freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------  
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REQUERIMENTO – Contratos de Comodato 
 
Os senhores Vereadores Fernando Sousa e Miguel Sousa apresentaram e subscreveram 
um requerimento sobre o assunto em título, que a seguir se transcreve: ---------------------------  
 
Tendo os vereadores do PS à Câmara da Ribeira Grande tomado conhecimento que o 
executivo do PSD não está a honrar os compromissos que assumiu na celebração de vários 
contratos de comodato, em que a Câmara é a comodatária dos mesmos, aprovados em 
reuniões do órgão; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificando-se que, em alguns casos, já passaram mais de dois anos sem que a Câmara 
tenha feito qualquer intervenção nos imóveis, tendo como resultado uma maior degradação 
desse património, dado que os seus proprietários acreditaram na palavra do Presidente da 
Câmara; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E dado o incumprimento perante o compromisso assumido, os Vereadores do PS, para os 
imóveis abaixo indicados, solicitam que lhes seja disponibilizada a seguinte informação: -----  
 
IMÓVEIS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Rua da Salvação n.º 26, freguesia de Matriz;----------------------------------------------  
 Largo da Igreja e Rua do Poço, freguesia de Lomba da Maia; -------------------------- 
 Rua Dr. Hermano Mota n.º 137, freguesia de Ribeira Seca; 
 Rua João Luís Pacheco da Câmara n.º 41, freguesia do Pico da Pedra;------------------ 
 Rua do Estrela, n.º 27, freguesia de Matriz;------------------------------------------------------- 
 Rua Direita de Baixo, Ribeira Seca.----------------------------------------------------------------- 

 
INFORMAÇÃO SOLICITADA: 

 Custos com a reparação e recuperação do imóvel;----------------------------------------------- 
 Custos com a manutenção do imóvel, incluindo energia elétrica e outras despesas 

mensais;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Atividades realizadas no imóvel;----------------------------------------------------------------------- 
 Horários de funcionamento e n.º de funcionários afetos e sua situação contratual com 

o município;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Para os imóveis que não foram ainda intervencionados, qual a previsão de 

intervenção, custo da mesma e previsão e data da sua abertura ao público.------------- 
 
A informação aqui solicitada deve ser remetida aos vereadores do PS, apenas em formato 
digital e no prazo legal previsto para o efeito.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara registou o requerido e disse que seria respondido em 
tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO – Bombeiros Voluntários 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, exarar em ata um Voto de Congratulação às equipas 
de manobras da Classe A Masculinos e Classe Cadetes Masculinos, da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande por terem alcançado ambas as 
equipas o segundo lugar no Concurso Nacional de Manobras, que teve lugar em Rio Maior.  
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Este desempenho, ao nível dos anteriormente alcançados, traduz o afinco, a dedicação e o 
compromisso com o treino diário que os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande colocam 
na sua preparação para melhor socorrerem a população.------------------------------------------------ 
 
Reflete também a capacidade e segurança que colocam nos treinos e que, quando 
transportadas para a realidade traduz-se numa intervenção de qualidade que garante a 
salvaguarda de pessoas e bens.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Concurso Nacional de Manobras, promovido pela Liga dos Bombeiros Portugueses, 
registou a presença de vinte e nove equipas de vários locais do país, envolvendo cerca de 
400 bombeiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO – Exploração Agrícola de Óscar Ponte 
 
Por iniciativa do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, exarar em ata um Voto de Congratulação à exploração agrícola de Óscar 
Ponte, tendo por fundamento o seguinte:--------------------------------------------------------------------- 
 
A exploração agrícola de Óscar Ponte é representativa de uma sociedade familiar da 
freguesia da Lomba da Maia, vencedora do título “Vaca Grande Campeã” do XVIII Concurso 
Micaelense da Raça Holstein Frísia, evento organizado pela Associação Agrícola de São 
Miguel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Esta foi a primeira vez que a vaca “Maia” conquistou o título de “Grande Campeã”, mas é o 
segundo ano consecutivo que a sociedade familiar dos irmãos Roberto e Óscar Ponte 
conquista o primeiro lugar no concurso.----------------------------------------------------------------------- 
 
Entre os 235 animais presentes a concurso no Parque de Exposições da Ilha de São Miguel, 
o júri valorizou o equilíbrio, as patas o úbere e os seus ligamentos da vaca “Maia”.-------------- 
 
O Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia é um evento que apresenta uma mostra da 
evolução genética das vacas a concurso e o empenho que os criadores colocam na vontade 
de criar animais com qualidade e capacidade produtiva.------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. APOIO FINANCEIRO – Clube de Tiro de São Miguel 
 
No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, foi submetido à 
consideração da Câmara um apoio financeiro ao Clube Desportivo de Tiro de S. Miguel, 
no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para apoiar a realização da prova de STEEL 
CHALEENGE, - modalidade de tiro desportivo federado a realizar na carreira de tiro de 
Santana – S. Miguel no dia 29 de junho de 2019.----------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
requerido, dando poderes ao senhor Presidente de outar o protocolo a celebrar. ----------------- 
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2. FEIRA QUINHENTISTA - Atribuição de Prémios 

Foi submetido à aprovação da Câmara a atribuição dos prémios monetários  a atribuir aos 
vencedores do Concurso de Fotografia realizado na edição da Feira Quinhentista, no ano de 
2018:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir aos 
vencedores os seguintes prémios:----------------------------------------------------------------------------- 
 

 1.º Lugar - José Maria Sousa – 150,00€ (cento e cinquenta euros) ------------------------- 
 2.º Lugar – Pedro Couto – 100,00€ (cem euros) ------------------------------------------------ 
 3.º Lugar – José António Ferreira Mota – 75,00€ (setenta e cinco euros) ----------------- 

  

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

1. PARQUE INDUSTRIAL - Pedido de prorrogação de prazo para início das obras 
no Lote Nº 48 

Foi presente um pedido do atual locatário do lote n.º 48 do Parque Industrial, registado no 
programa informático MGD com o nº 7644, a 17 do corrente mês de junho, a solicitar a 
prorrogação do prazo pelo período de seis meses, para dar início às obras do edifício que 
pretende levar a efeito no referido lote, conforme processo de licenciamento nº 15/2019, 
entregue nesta Câmara a 31 de janeiro do corrente. ----------------------------------------------------- 
 
Sobre o pedido em causa a Chefe de Divisão Administrativa e Financeira prestou uma 
informação, na qual informa que o arranque das obras não pode ser cumprido por razões 
não imputável ao requerente, apesar da escritura de cedência do direito de superfície do lote 
ter sido assinada a 28-06-2018 e que, de acordo com o n.º 5 da cláusula segunda da 
escritura e alínea a) do nº 1 do artigo 10.º do Regulamento do Parque Industrial, a 
construção deveria ter o seu início no prazo de um ano a contar da data da escritura.----------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------- 
 

2. LOTEAMENTO DAS CALHETAS - Pedido de prorrogação de prazo para início 
das obras no Lote nº 23 

 
Foi presente um pedido da atual locatária do lote n.º 23 do Loteamento Camarário da 
Freguesia de Calhetas, registado no programa informático MGD com o nº 7506, a 13 do 
corrente mês de junho, a solicitar a prorrogação do prazo, até ao próximo mês de agosto, 
para dar início às obras da construção da sua moradia em regime de autoconstrução, no 
referido lote, devido a atrasos que se registaram na obtenção de documentos necessários 
para obter a licença de construção, cuja escritura do lote foi celebrada no dia 27 de junho de 
2018, data a partir da qual tinha um ano para dar início às obras em causa.------------------------ 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------- 
 

3. RELATÓRIO DE SUPORTE À FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DE 
PREÇOS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE 
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Na sequência da aprovação da Tabela das Tarifas a vigorar em 2019, aprovada na reunião 
de 29 de novembro de 2018 e da 1ª Alteração à Tabela de Tarifas, aprovada na reunião 
camarária de 21 de março de 2019, foi presente para conhecimento da Câmara o Relatório 
de Suporte à Fundamentação Económico Financeira relativa ao valor dos preços, 
designadamente, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e 
futuros investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local, cujo documento se 
enquadra no âmbito do Regime Financeiro das Autarquias Locais – Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro, o qual contem três capítulos detalhados, abrangendo, designadamente, as 
atividades de exploração dos sistemas municipais de:---------------------------------------------------- 

 Abastecimento público de água;------------------------------------------------------------- 

 Saneamento de águas residuais;------------------------------------------------------------ 

 Gestão de resíduos sólidos.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do documento apresentado, tendo rubricado o mesmo para 
evitar a sua transcrição em ata, ficando disponível para consulta, sempre que seja solicitado. 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

1. RECONHECIMENTO DE INQUILINOS 
 
Foi presente uma informação subscrita pela Técnica Superior da Divisão de Ação Social e 
Educação, Lília Russo, registada no programa informático MGD com o número 2320, datada 
de 17 de junho corrente ano, a propor o reconhecimento oficial dos inquilinos indicados na 
referida informação, residentes na moradia camarária sita à rua Padre Artur Pacheco 
Agostinho, n.º 15, freguesia da Ribeirinha, 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 

1. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
 
Foi presente um pedido de autorização de compropriedade com o número de registo 7392 
no programa informático MGD, datado de 11 de junho de 2019, a solicitar o parecer 
favorável desta Câmara Municipal para constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 
54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 
14 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, ampliando o 
número de compartes, relativamente ao seguinte prédio:  ----------------------------------------------  
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Prédio rústico, com 11180 metros quadrados, localizada no Caminho da Furna, freguesia 
de Pico da Pedra, deste concelho, inscrito na matriz predial sob o nº 28, Secção F e descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1541/20060721. ---------------------------------------  
 
Sobre o pedido em causa os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha.  
Os documentos apresentados foram rubricados 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 a Proteção de Dados. ------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer favorável à pretensão.----- 

 
2. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

 
Foi presente um pedido de autorização de compropriedade com o número de registo 7501 
no programa informático MGD, datado de 12 de junho de 2019, a solicitar o parecer 
favorável desta Câmara Municipal para constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 
54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 
14 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, ampliando o 
número de compartes, relativamente ao seguinte prédio: ------------------------------------------------ 
 
Prédio rústico, com 2820 metros quadrados de terreno, localizado na Rua da Palha, 
freguesia de Fenais da Ajuda, deste concelho, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 19 da 
Secção E. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre o pedido em causa os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos apresentados foram rubricados 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 a Proteção de Dados. ------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer favorável à pretensão.---- 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

1. Deliberações da Assembleia Municipal da sessão de 6 de junho 
 
O Senhor Presidente da Câmara levou ao conhecimento do órgão executivo que foram 
aprovadas pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 6 do corrente mês de junho, os 
assuntos que foram submetidos por esta Câmara à aprovação daquele órgão, estando a 
decorrer os procedimentos subsequentes às decisões tomadas para cumprimento integral 
das respetivas deliberações, relacionados com os seguintes títulos: --------------------------------- 
 
- Empreitada de Construção do Intercetor de Águas Residuais Domésticas da Cidade da Ribeira 
Grande – Repartição de Encargos------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- Concurso Público para a Empreitada de Construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe – 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                              27 de junho de 2019 

                   ATA nº 13 

 
 
 

 
 
 

11

Repartição de Encargos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- 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”-------------------------------------------------------------- 
 
- Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019-------------------------------------------------------------------- 
 
- Celebração de Contratos Interadministrativos para Delegação de Competências da Câmara nas - 
Juntas de Freguesia de CONCEIÇÃO E CALHETAS------------------------------------------------------------------ 
 
- Terceira Revisão ao Orçamento de 2019----------------------------------------------------------------------------- 
 
- Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2018---------------------------------------------------- 
 
- Contrato de Arrendamento Não Habitacional (Serviços) ---------------------------------------------------------- 
 
- Empresa Intermunicipal de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha de São Miguel - Cessão 
da Posição Contratual e  “Contrato Programa”-------------------------------------------------------------------------- 
 
- 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--------------------------------------------------------------------- 
 
- 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Doação e Afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito da obra de 
“Alargamento da Rua do Bandejo - Ribeira Seca”---------------------------------------------------------------------- 
 
- Regulamento das Cavalhadas de São Pedro-------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Diário de Tesouraria de 19 de junho era de três milhões, 
novecentos e dez mil, duzentos e trinta euros e dezanove cêntimos e o saldo de operações 
não orçamentais era de duzentos e dois mil, duzentos e oitenta nove euros e noventa e 
seis cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA 
 

FERIADO MUNICIPAL - CONVITE 
 
O senhor Presidente da Câmara entretanto aproveitou a transmissão desta reunião através 
da Rádio Nova Cidade para convidar a população a assistir às Marchas de São Pedro que 
vão ter lugar na Ribeira Seca no dia de amanhã, 28 de junho, pelas 20:00 horas e no dia 29 
para além do desfile das Cavalhadas, a assistirem à sessão solene da elevação da Cidade 
no Teatro Ribeiragrandense.------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 
 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:30 horas, foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 


