
      

 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                       29 de agosto  de 2019 
 

 
 

ATA Nº 17 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezanove, na sede da Junta de 
Freguesia de Maia 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 presente a senhora Vice Presidente da Câmara, 
Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca, os senhores Vereadores Filipe Dias Cardoso 
Jorge, Fernando Moniz Sousa e Miguel Melo Sousa. ----------------------------------------------------   
 
Não compareceu à reunião o senhor Vereador Carlos Manuel Paiva Anselmo e a senhora 
Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa, tendo a Câmara justificado as suas ausências. --------  
 
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 agradecendo 
o acolhimento feito aos membros deste órgão executivo pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Maia, Jaime Manuel Serpa Costa Rita , passando de seguida a palavra ao 
mesmo. ----------------------- ----------------------------------------------------------------------- -----------------  
 
O senhor Presidente da  Junta de Freguesia da Maia tomou a palavra e registou com 
satisfação a presença dos membros deste órgão executivo na sede da Junta de Freguesia 
da Maia, como enalteceu a importância destas reuniões serem realizadas fora da sede do 
concelho para que os membros da Câmara possam estar mais perto da realidade local de 
cada freguesia.  
Entretanto, finalizou a sua intervenção, desejando que esta reunião decorresse de feição e 
que o resultado final da mesma fosse profícuo para a freguesia da Maia. --------------------------  
 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DO VENCIMENTO – CON CEIÇÃO 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, congratulou-se pelo início das 
obras do novo parque de estacionamento que está a ser executado na Rua do Vencimento, 
da freguesia da Conceição, referindo que se trata de uma infraestrutura muito importante 
para os moradores daquela rua e, ainda, para os utilizadores do Centro de Saúde e demais 
cidadãos que necessitam de se deslocar à zona poente da cidade. ---------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara  registou com agrado o reconhecimento feito pelo senhor 
Vereador Fernando Sousa e informou que se trata de uma obra que será executada em 
duas semanas, dado que o imóvel demolido está à mesma cota da rua e do acesso ao 
centro de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ADUTORA DO PORTO FORMOSO E MAIA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e destacou, também, a importância 
da obra de substituição da adutora de abastecimento de água às freguesias de Maia e Porto 
Formoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que a empreitada da adutora 
já foi adjudicada e que a obra vai ter o seu início brevemente. ----------------------------------------  
Informou, ainda, que estão a decorrer os testes para se captar também a nascente da 
Prainha localizada na Zona de Santa Iria da Ribeirinha, prevendo que até ao final do ano já 
haja um valor determinado para se fazer a sua captação. ----------------------------------------------  
Informou, também, que as análises feitas à água desta nascente são de muito boa qualidade 
e que se trata de um investimento muito importante para reforçar o abastecimento de água à 
cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e disse que as nascentes da Prainha têm 
um grande potencial e esperava que, com a sua captação, não estejam a pensar que as 
mesmas vão substituir as nascentes que estão na encosta da Lagoa do Fogo e que isso 
deveria ficar salvaguardado.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA LOMBA DA MAIA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa voltou a intervir e perguntou como é que a Câmara 
está a fazer o controlo da execução das obras que são realizadas no âmbito do Orçamento 
Participativo da Lomba da Maia, nomeadamente, as relativas ao Moinho da Praia da Viola. 
Informou, ainda, que população local julgava que a verba dos setenta mil euros destinados 
ao orçamento participativo, era para abranger os restantes moinhos. -------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que os cinco Moinhos da 
Praia da Viola são pertença da Câmara e a recuperação do primeiro Moinho foi na 
sequência de um projeto apresentado no âmbito do referido Orçamento Participativo, tendo a 
Câmara celebrado um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Lomba da 
Maia para a realização das obras no mesmo. -------------------------------------------------------------  
Informou, também, que as obras ainda não tiveram o seu início por estar a decorrer os 
procedimentos necessários com vista ao início das mesmas, prevendo-se, contudo, que 
fique concluída até ao final do ano. 
 
IMOVEL SITO NA RUA DA IGREJA DA LOMBA DA MAIA  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e perguntou se a obra que está a 
ser feita num imóvel sito na Rua da Igreja da freguesia de Lomba da Maia está licenciada.---- 
Referiu, ainda, que quando esta Câmara era PS que o referido imóvel estava registado em 
nome deste município, cujo objetivo era adaptar o mesmo a um Centro de Dia com Creche.-- 
Perguntou, entretanto, qual era o papel desta Câmara no âmbito desta obra.---------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que, devido às exigências 
legais e o custo previsto para se construir um Centro de Dia com Creche, a opção foi dar 
outro destino ao imóvel em causa, na área que é pertença desta Câmara, destinando-o a um 
equipamento coletivo, o qual servirá de Apoio às Atividades Culturais da freguesia de Lomba 
da Maia, indo, assim, ao encontro das espectativas da Associação dos Amigos da Lomba da 
Maia na diáspora, que são os grandes financiadores deste projeto. ---------------------------------  
 
LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e registou a falta de cuidado e 
limpeza que se nota nos taludes de algumas vias municipais, cuja vegetação está a crescer 
de forma descuidada. Nesta sequência, disse que os Vereadores do PS propõem à Câmara 
que se protocolasse com as Juntas de Freguesia a manutenção e limpeza das vias que 
ficam fora dos agregados populacionais das freguesias, devendo a Câmara, para isso, fazer 
constar no próximo orçamento camarário, para 2020, uma verba para este fim.  -----------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e disse compreender a situação e que 
devido à falta de recursos humanos na autarquia iriam acautelar este tipo de delegações de 
competências nas Juntas de Freguesia no próximo ano, dado a boa experiência que se tem 
revelado com a delegação de competências que foram atribuídas à Junta de Freguesia da 
Conceição, no âmbito da limpeza e manutenção das zonas verdes da freguesia. ---------------  
Lembrou, ainda, na ocasião, que o mapa de pessoal da autarquia vai ser reforçado com 
mais 63 postos de trabalho, ficando as regularizações concluídas atá ao final do ano, sendo 
o maior número de vagas destinadas à parte operacional. ---------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e disse estar satisfeito pelo facto de a 
Câmara reconhecer a boa experiência com o protocolo celebrado com a Junta de Freguesia 
da Conceição, no âmbito deste tipo de delegações.  -----------------------------------------------------  
Quanto à regularização dos precários, disse que o numero previsto não é suficiente porque 
vão ser distribuídos por todos os serviços da Câmara e não só para a área da manutenção. 
 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa voltou a intervir e disse haver pouca iluminação 
pública em muitas freguesias do concelho e que a Câmara deveria fazer um levantamento 
desta situação para que, já no próximo inverno, as ruas das freguesias onde haja iluminação 
deficitária possam ficar totalmente iluminadas, a bem da segurança das pessoas residentes. 
 
O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e disse reconhecer que possa existir 
algumas artérias que necessitam de algum reforço a nível de iluminarias.  ------------------------  
Entretanto, informou que a EDA pretende reforçar o Concelho com iluminação LED, estando 
a Câmara a colaborar neste levantamento.    --------------------------------------------------------------  
 
PONTO DE SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2019 - Requerimento  

Os senhores do PS entretanto apresentaram e subscreveram o seguinte requerimento, 
solicitando que a resposta ao mesmo fosse feita na forma escrita, dentro do prazo legal:------ 
 
Considerando que já decorreram oito meses (67%) do ano de 2019; -------------------------------- 
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Considerando que o nível de execução das grandes opções do plano e outros investimentos 
estruturais para o desenvolvimento do concelho da Ribeira Grande apresentam uma baixa 
taxa de execução e um registo residual; --------------------------------------------------------------------- 
Os vereadores do PS à Câmara da Ribeira Grande solicitam esclarecimentos ao Sr. 
Presidente da Câmara e demais elementos do executivo camarário sobre os investimentos, 
empreitadas e outros assuntos abaixo indicados, devendo essa informação ser remetida aos 
vereadores do PS, por escrito e apenas em formato digital, no prazo legal previsto para o 
efeito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

− Ponto de situação da empreitada de alargamento e consolidação dos taludes da 
estrada de ligação entre a freguesia da Maia e o lugar da Lombinha da Maia.----------- 

− Informação sobre a licença de construção de uma moradia que está a ser construída 
no ramal da Lombinha da Maia e qual a razão de estar a ser permitida a invasão da 
faixa de rodagem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

− Ponto de situação relativamente à aprovação na CMRG, do projeto de remodelação e 
modernização da Fábrica de Chá da Gorreana, visto já terem decorridos quase três 
anos desde a sua entrada na Câmara?------------------------------------------------------------- 

− Quando pretende a Câmara dar seguimento ao arruamento entre a Escola e o 
Aldeamento de S. Pedro? ------------------------------------------------------------------------------ 

− Qual o motivo da Câmara não ter apoiado a Casa do Povo da Maia, no âmbito dos 
apoios às instituições? Requerendo-se de igual modo a listagem e montantes das 
instituições apoiadas em 2018 e 2019 e respetivos relatórios justificativos. -------------- 

− Quando serão iniciadas as obras de construção da Praça do Emigrante, cujo contrato 
foi assinado a 8 de maio? Qual o motivo do atraso?--------------------------------------------- 

− Ponto de situação da aquisição da antiga Padaria dos Foros, com vista à sua 
demolição e construção de um parque de estacionamento de apoio aos moradores 
da zona e melhoria da circulação dos autocarros escolares? -------------------------------- 

− Para quando o início das obras da Reabilitação do Largo das Freiras, cujo contrato foi 
assinado a 19 de julho?--------------------------------------------------------------------------------- 

− Em que ponto está o procedimento de regularização de precários (63), cujo júri do 
procedimento foi aprovado por deliberação camarária de 16 de maio de 2019? E os 
restantes concursos de pessoal, qual o ponto de situação? ---------------------------------- 

− Por que motivo a CMRG não procede à abertura de concurso para a admissão de um 
Veterinário Municipal, que se dedique a tempo inteiro à autarquia, ao bem-estar 
animal, Saúde Pública Veterinária, da Higiene e da Segurança Alimentar, visto que 
60% do vencimento é suportado pela Secretaria Regional? A dimensão do concelho 
e exigências legais exigem um técnico superior dedicado em exclusivo à CMRG.------ 

− Quantas propostas foram recebidas no concurso público para construção do novo 
campo de jogos de Rabo de Peixe e em que ponto está o processo de 
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análise/adjudicação? Já foram feitas várias promessas que não se concretizaram e a 
comunidade de Rabo de Peixe já está sem o campo de futebol há mais de 4 anos. -- 

− Porque é que não aparece no site da Câmara Municipal, o mapa de pagamentos 
desde abril a dezembro de 2018 e os meses de maio e junho de 2019? Um portal da 
transparência deve promover efetivamente a transparência e não servir apenas para 
cumprir estatísticas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

− Ponto de situação da cedência do terreno do Morro de Baixo à NomadScorpion, Lda. 
Tendo em conta os prazos anunciados pelo Sr. Presidente, verifica-se que estão 
largamente ultrapassados. O contrato está a ser cumprido?---------------------------------- 

− Para quando a abertura da Casa das Caldeiras, atendendo a que a 18-04-2018 foi 
adjudicado a Elaboração do Desenvolvimento de Módulos Interativos da Casa das 
Caldeiras por € 12.500,00 e por várias vezes tem sido dito que a abertura está para 
breve? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− O procedimento de iluminação decorativa das festas da cidade, não consta 
do Base.gov, neste sentido pretende-se saber quem foi adjudicado e qual o valor?--- 

− Ponto de situação da construção da adutora de saneamento da cidade para a vila de 
Rabo de Peixe? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Qual a estratégia da CMRG para fazer face ao aumento dos resíduos sólidos e 
urbanos, que ao nível da sensibilização, quer ao nível da redução da produção e 
periodicidade da recolha. Quais os resultados do programa “zero waste” anunciado 
com 26/09/2017? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VOTO DE PESAR 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade sob proposta do presidente da Câmara um voto de 
pesar pelo falecimento de ao cidadão Ribeiragrandense, Manuel Borges Tavares,  que 
nasceu a 22 de setembro de 1936 e viveu uma vida ligada a várias áreas da sociedade, 
desde a restauração à música, passando pela política e associativismo, em todas colocando 
um sentido de missão que lhe era característico.----------------------------------------------------------- 
 
Foi, em especial, sócio e membro muito ativo da filarmónica Triunfo, da freguesia da Matriz, 
onde exerceu funções de secretário da Direção. Para além disso, era presença assídua na 
representação da mesma nas procissões que incorporava.---------------------------------------------- 
 
Também foi vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo PSD e pertenceu à 
Irmandade do Senhor dos Passos. Paralelamente, dedicou-se à restauração no restaurante 
“O Balão”, espaço que se tornou uma referência no final do século XX e início do século XXI 
na Ribeira Grande.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 
Por proposta do senhor Vereador da Cultura, Desporto e Juventude, Filipe Jorge, a câmara 
deliberou, por unanimidade, exarar em ata um voto de congratulação às atletas Matilde 
Medeiros, Isabel Medeiros, Simone Moniz e Raquel Ca rreiro , todas do Clube Karaté 
Shotokan de Rabo de Peixe que participou na V Taça Internacional JKS 2019, em Dublin, na 
Irlanda, tendo arrecadado cinco medalhas, nomeadamente, uma de ouro, duas de prata e 
três de bronze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As atletas Matilde Medeiros, Isabel Medeiros e Simone Moniz conquistaram a medalha de 
ouro em kata equipa feminina 11/13 anos e a medalha de bronze em kumite equipa feminina 
11/13 anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nas provas individuais, Isabel Medeiros foi medalha de prata em kata individual 11/12 anos, 
Matilde Medeiros foi medalha de bronze em kata individual 12/13 anos e Raquel Carreiro foi 
medalha de bronze em kumite individual feminino 14/15 anos.----------------------------------------- 
 
Os resultados alcançados pelas atletas do Clube Karaté Shotokan de Rabo de Peixe vincam 
a evolução das mesmas e demonstram o empenho e dedicação que têm colocado nos 
treinos diários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para além disso, são resultados que contribuem para a afirmação do clube além-fronteiras, 
emblema que se revelou capaz de ombrear com os melhores clubes de karaté da Europa 
numa competição de renome, dignificando a instituição e o concelho que representa.----------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

DIVISÃO DE CULTURA JUVENTUDE E DESPORTO  

 

1. PEDIDO DE APOIO PARA O 25º festival de Parapente  dos Açores 

No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto foi submetido à aprovação do órgão 
executivo a concessão de um apoio financeiro requerido pelo Clube Asas de São Miguel, 
entidade de utilidade pública e sem fins lucrativos, acompanhado da minuta do protocolo a 
celebrar entre as partes, para apoiar a realização do 25º Festival de Parapente dos Açores, 
com uma verba no valor de 1.187,50 € (mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), para ser aplicada no âmbito da segurança com o recurso a uma ambulância para 
estar de prevenção durante o período da realização dos voos. ---------------------------------------- 
 
Submetido a votação  a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
indicado de mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos ao Clube Asas de São 
Miguel, destinado ao referido fim, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara outorgar 
o protocolo a celebrar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Vereador Fernando Sousa  na ocasião registou o facto do festival já se ter 
realizado e que, caso o atraso na aprovação deste apoio tenha sido por parte da Câmara, 
que da próxima vez a resposta a este tipo de apoios seja dada com mais celeridade. ---------- 
 
GABINETE JURÍDICO  
 

1. REGULAMENTO DA REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO  

Foi submetido à aprovação da Câmara o Regulamento da Rede Solidária do Medicamento, 
cujo objeto do mesmo visa implementar as regras de referenciação e reconhecimento da 
“Rede Solidária do Medicamento”, bem como estabelecer e definir as condições e os 
procedimentos aplicáveis na atribuição de uma comparticipação nas despesas com a 
aquisição de medicamentos, pelo Município da Ribeira Grande, destinados aos residentes 
deste concelho que se encontrem em situação de comprovada insuficiência económica e 
que sejam comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e prescritos por médico 
registado na Ordem dos Médicos. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Submetido a votação  depois da devida apreciação e discussão, a Câmara deliberou, por 
unanimidade e em minuta, aprovar o Regulamento em assunto e submeter o mesmo à 
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
O presente documento foi rubricado pelos membros presentes, a fim de evitar a sua 
transcrição em ata, ficando disponível para consulta, sempre que solicitado. ---------------------  
 
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 Dário de Tesouraria de 23 de agosto era de três milhões, 
quatrocentos cinquenta um mil, novecentos e noventa sete euros e sete cêntimos e o saldo 
de operações não orçamentais  era de cento e cinquenta nove mil, novecentos e oitenta 
quatro euros e sessenta cêntimos.------------------------------------------------------------------------------ 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 


