
      

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                       8 de agosto de 2019 
 

 
 

ATA Nº 16 
 
Aos oito dias do mês de agosto 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 presentes os 
senhores Vereadores Carlos Manuel Paiva Anselmo, Fernando Moniz Sousa e Miguel Melo 
Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vice-Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida 
Moreira da Fonseca e o senhor Vereador Filipe Dias Cardoso Jorge por se encontrarem em 
gozo de férias, e a senhora Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa por se encontrar de baixa 
médica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 de Divisão, Regina Paula Gouveia Maiato 
Feijó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

 

LOTEAMENTO DE S. PEDRO 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa , no uso da palavra, referiu que tinha recebido 
algumas queixas sobre a existência da dualidade de critérios aplicada pelo executivo 
camarário no processo de licenciamento dos anexos dos fogos do loteamento de São Pedro, 
freguesia da Maia, em que em nalguns processos eram aplicadas multas e noutros não. -----  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e disse que sendo um loteamento feito 
pela Região Autónoma dos Açores, o executivo tinha recebido da Direção Regional da 
Habitação o projeto do loteamento pré aprovado com os anexos e que o mesmo podia ser 
levantado pelos proprietários que pretendessem fazer anexos. Mais referiu, que o processo 
de licenciamento era resolvido sempre que a planta do anexo estivesse dentro do projeto 
que foi recebido da Direção Regional da Habitação, no entanto referiu que o problema 
persistia para aqueles que fizeram aumentos por isso recomendava sempre o levantamento 
do projeto de loteamento antes da realização de qualquer obra. -------------------------------------  

 

COLOCAÇÃO DE LIXO JUNTO DOS LOCAIS DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa , ainda no uso da palavra, referiu que a redução da 
deposição de lixo junto aos locais de abastecimento de água e linhas de água, 
nomeadamente junto aos tanques de abastecimento de água aos lavradores podia passar 
pela colocação de placas a proibir a deposição de lixo e sempre que necessário a solicitação 
da intervenção da Inspeção Regional do Ambiente.  -----------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e referiu que a política do executivo 
passava por ir retirando aos poucos alguns ecopontos e respetivos suportes porque desta 
forma as pessoas deixavam de depositar lixo em determinados locais e por sua vez deixava 
de haver acumulação de lixo fora dos contentores.  ------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo, no uso da palavra, acrescentou quanto menor fosse a 
recolha de indiferenciado e maior a recolha de resíduos seletivos, melhor seria o ambiente e 
a fatura dos resíduos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDEM DO DIA 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA  

 
1. APOIO FINANCEIRO 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo 
do Município da Ribeira Grande, foi submetido à aprovação da Câmara um apoio financeiro 
ao Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça do Porto Formoso, no valor de cinco mil 
euros, para apoiar o seu Plano de Atividades, que abrange a realização do XV Festival 
Internacional de Folclore, a confeção de novos trajes, as comemorações do seu 20º 
aniversário entre outras despesas relacionadas com as suas atividades. -------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
indicado de cinco mil euros a conceder ao Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça do 
Porto Formoso, para o referido fim, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para 
outorgar o protocolo a celebrar.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. CONVITE – FESTAS DE NOSSO SENHORA DAS VITÓRIAS 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Bárbara refª 67/2019 de 31 de julho, a 
convidar os membros deste órgão executivo para participar na procissão solene de Nossa 
Senhora das Vitórias, a realizar no dia 25 de agosto e nas atividades religiosas e profanas 
entre 22 e 28 de agosto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

1. ALTERAÇÃO À TABELA DAS TARIFAS 
 

Foi submetido à aprovação da Câmara uma alteração à Tabela das Tarifas, de modo a ser 
inserido na mesma a tarifa a cobrar pela aquisição de um Conjunto T-shirt edição 2018+ 
copo reutilizável, no valor de cinco euros, produto para venda no Monteverde Festival 2019.- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
alteração do artigo 8.º do Capítulo VI da referida Tabela das Tarifas, fixando o valor do 
produto indicado, como a seguir se apresenta:-------------------------------------------------------------- 
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Capítulo VI   

Material Publicitário e Turístico   
Artigo 8º   

1. Venda de material publicitário e turístico:   
…/…  
1.23 Conjunto T-shirt edição 2018+ copo reutilizável 5,00 € 
…/…  

 

DIVISÃO DE CULTURA JUVENTUDE E DESPORTO  

 

1. APOIOS FINANCEIROS  

1.1 No âmbito do Regulamento Municipal de Promoção Turística do Conc elho da 
Ribeira Grande , foi submetido à aprovação da Câmara um apoio financeiro no valor vinte e 
cinco mil euros conforme parecer favorável da Divisão da Divisão da Cultura, Juventude e 
Desporto, para apoiar o objeto da candidatura realizada pelo Sporting Clube Ideal , que vai 
no sentido de promover o concelho a nível regional e nacional, ao usarem nas camisolas a 
impressão da página eletróncia da Ribeira Grande aquando da realização dos jogos que vão 
disputar no continente português e nas ilhas, usando a mesma palavra da Ribeira Grande 
nos fatos de treino, sacos equipamentos de saída e na promoção de camisas e cachecóis. 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
indicado de vinte e cinco mil euros a conceder ao Sporting Clube Ideal, para o referido fim, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. -------- 
 
 
1.2 No âmbito do Regulamento Municipal de Promoção Turística do Con celho da 
Ribeira Grande, foi também submetido à aprovação da Câmara um apoio financeiro no 
valor mil euros, conforme parecer favorável da Divisão da Divisão da Cultura, Juventude e 
Desporto, para apoiar o projeto da candidatura realizada pela Santa Casa do Divino 
Espírito Santo da Maia, que vai no sentido de promover o concelho a nível regional com a 
deslocação de um grupo de jovens entre os 10 e os 14 da valência CATL numa deslocação 
à Ilha de Santa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
indicado de cinco mil euros à Santa Casa do Divino Espírito Santo da Maia, dando poderes 
ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. ----------------------------- 
 

DIVISÃO DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

 
1. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE BOLSA DE MÉRITO ESCOLAR  AOS MELHORES 

ALUNOS NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E DE MATEMÁTICA  DO 6º E 9 
ANO DE ESCOLARIDADE 
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Foi submetida à consideração da Câmara a seguinte informação subscrita pela técnica 
superior da Divisão de Ação Social e Educação, Cristina Ferreira:----------------------------------- 
 
Na sequência da vossa aprovação na reunião de Câmara no passado dia 21 de março, 
sobre a atribuição dos 24 prémios de mérito escolar, destinados aos melhores alunos nas 
disciplinas de português e matemática do 6º e 9º ano de escolaridade, informo que 
desistiram três alunos do 9º ano, da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, sem a 
autarquia tivesse sido informada. ------------------------------------------------------------------------------ 
Face ao exposto, propõe-se que os alunos desistentes sejam substituídos por alunos 
indicados pela Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, que também tenham apresentado 
resultados de excelência nas disciplinas de Português e Matemática.-------------------------------- 
 
Salvaguardou-se a transcrição em ata da identificação dos novos alunos, nos termos da 
legislação em vigor relativa a Proteção de Dados, tendo a referida informação sido rubricada 
pelo senhor Presidente da Câmara e por quem secretariou a presente reunião. ------------------ 
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade e em minuta aceitar as 
substituições verificadas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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 cinco de agosto, era de dois 
milhões seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e sete euros e vinte e nove cêntimos 
e o saldo de Operações não Orçamentais, era de cento e quarenta e oito mil, quinhentos e 
sessenta e sete euros e oitenta e um cêntimos.------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
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 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------- 
 

 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 


