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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, na sede da Junta de 
Freguesia de São Brás, na sala para esse efeito destinada, realizou-se a reunião pública 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, Fenando Moniz Sousa, Miguel de Melo 
Sousa e a senhora Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa. --------------------------------------------- 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vice Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida 
Moreira da Fonseca, por esta se encontrar em gozo de férias, tendo a sua ausência sido 
justificada pela Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara depois de dar início a esta reunião,  deu em primeiro 
lugar a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, António Germano 
da Costa Monteiro.  
 
O senhor Presidente de Junta de São Brás, no uso da palavra, acolheu com satisfação os 
membros presentes deste órgão camarário para a realização de mais uma reunião pública 
na freguesia de São Brás, destacando que esta Câmara tem tido uma postura de 
colaboração muito positiva para com esta Junta de freguesia e para com a freguesia de São 
Brás, assim como o Governo Regional.  --------------------------------------------------------------------  
Adiantou, ainda, que é sempre necessário falar de assuntos de interesse para a freguesia, 
quer a nível do que já se tem realizado e, ainda, acerca do que é necessário levar a efeito  
para o bem-estar da população. -------------------------------------------------------------------------------  
Disse reconhecer que nem sempre as coisas são tão fáceis de serem concretizadas nos 
momentos desejáveis mas tem consciência que há que dar tempo ao tempo.  
Disse ser um Presidente de Junta que está sempre disponível a ouvir a sua população local 
e que eles também precisam de saber as razões pelas quais se pode ou não fazer 
determinados investimentos na freguesia, em tempo útil.-----------------------------------------------  

 
PERÍODO ABERTO AO PÚBLICO 

 
Por ser reunião pública mensal, o Senhor Presidente da Câmara de seguida deu início ao 
período aberto ao público, tendo-se inscrito os seguintes cidadãos: ---------------------------------  
 
Marlene Dâmaso, residente no concelho do Nordeste, Nélio da Conceição, residente no 
Concelho de Lagoa e, por último, Nicole Simão. ---------------------------------------------------------  
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Marlene Dâmaso, no uso da palavra, apresentou-se como sendo Comissária Regional do 
Partido PAN e que a sua deslocação a esta reunião prendia-se com a Casa dos Animais da 
Ribeira Grande.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que iria apresentar algumas questões relacionadas com o 
funcionamento do canil, face a uma visita que fez ao mesmo, esperando obter respostas 
concretas e um assumir de responsabilidades, relativamente ao seguinte: ------------------------  
 Que a Veterinária através de uma prestação de serviços só vai ao canil duas manhãs por 
semana, o que era manifestamente insuficiente para se prestar cuidados veterinários aos 
animais residentes, para além de que, grande parte do trabalho, que é imputável à Câmara, 
estava nas mãos de voluntários informais e de Associações. -----------------------------------------  
- Que também soube, de fonte fidedigna, que a Câmara tem o apoio de 20 esterilizações por 
mês de uma Associação Internacional e que desde o passado mês de maio que não têm 
contatado a clínica a solicitar estes serviços, pelo que partia do princípio que, ou têm os 
animais todos esterilizados ou não há ninguém no concelho de que precise deste apoio. 
- Que há coisas que não estão a ser cumpridas e que estão previstas na lei, nomeadamente, 
não haver espaço para os animais fazerem quarentena, como não há vacinação de animais.  
- Que esteve dois dias no canil e presenciou que havia animais doentes, não esterilizados, 
sem tratamento veterinário e cachorrinhos não vacinados.  --------------------------------------------  
- Que o gatil existente não tinha caraterísticas de gatil, referindo que não conseguia 
descrever o que viu no mesmo, tendo convidado, entretanto, todos a visitarem o gatil e de se 
pronunciarem sobre o assunto, atendendo que a casa dos animais é pública e, como tal, a 
responsabilidade não é só da Câmara mas de todos os cidadãos, referindo que, para haver 
mudanças há que participar nelas.  ---------------------------------------------------------------------------  
- Que havia gatos de tamanhos minúsculos, com olhos muito inflamados e que não 
conseguiam comer sozinhos, tendo, contudo, conseguido que separassem os gatos bebés 
para uma caixa à parte para darem comida adequada à idade. ---------------------------------------  
- Que no decorrer da sua visita disse que conseguiu que a veterinária separasse um gato 
que estava a morrer, tendo sido aplicado um antibiótico, acabando, contudo, por falecer, na 
noite seguinte.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Que o espaço onde estão os gatos não se pode considerar que seja um gatil e que está 
sobrelotado, calculando que tenha mais de 50 gatos, todos doentes e a morrerem, só com 
pele e osso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Que não conseguia acreditar que haja um médico veterinário e funcionários que vejam o 
que está a acontecer e não se pronunciem sobre o assunto, porque há animais que 
precisam de ser internados, avaliados e tratados. --------------------------------------------------------  
- Disse ter conhecimento que a Câmara tem cheque veterinário mas não faz candidaturas a 
apoios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Solicitou uma resposta por parte da Câmara sobre a situação exposta, porque não concebe 
que haja uma Casa de Animais com aquelas condições, que disse serem, catastróficas. -----  
- Entretanto, referiu, que trazia uma proposta no sentido da Câmara os receber numa 
reunião formal, com apoio de uma Associação Internacional, cujo objetivo é de se reverter 
toda a situação anteriormente exposta acerca do canil, uma vez que aquilo que pretendem 
não é denunciar mas trazerem propostas de soluções e de ajuda, porque há que dar 
dignidade aos animais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalizou, entretanto, a sua intervenção, dizendo que a Casa dos Animais da Ribeira Grande 
é uma das infraestruturas existentes na Ilha que tem as melhores condições para o efeito, 
mas que precisa, urgentemente, de mudar as suas práticas. ------------------------------------------  
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Nélio da Conceição, no uso da palavra, apresentou-se, dizendo que estava nesta reunião 
para dar a cara porque não é pessoa de apresentar queixas anónimas, isto porque, também 
tem visitado a Casa dos Animais da Ribeira Grande e tem algo a denunciar. ---------------------  
 
Nesta sequência, informou que teve uma reunião com a senhora Vice Presidente da Câmara 
Tânia Fonseca e com a Veterinária no passado dia 17 de maio e, reparou, que desde aquela 
data e, até hoje, nada tinha sido feito sobre os alertas que deixou para o bom funcionamento 
da Casa dos Animais, tendo verificado, contudo, que a situação até piorou. ----------------------  
 
Informou, ainda, que tem registos que contatou pela primeira vez a senhora Vice Presidente 
da Câmara a 19 de setembro de 2017, a alertar para a necessidade de haver um veterinário 
a tempo inteiro nas referidas instalações. Que a 26 de novembro de 2018, deslocou-se ao 
canil e alertou para a falta de condições de higiene dos gatis. Que no dia 22 de fevereiro de 
2019 fez novo alerta para a falta de assistência médica aos gatos e que no dia 12 de maio 
de 2019 voltou a fazer novo alerta para a falta das condições higiénicas no gatil e da 
assistência médico veterinário aos animais. ----------------------------------------------------------------  
 
Depois disso, disse que teve uma reunião com a senhora Vice Presidente e que, a pedido 
desta, deu as suas sugestão para o bom funcionamento da referida casa dos animais, 
exemplificando que uma das sugestões apresentadas foi no sentido de colocarem tijoleira no 
chão. Sobre esta proposta, disse que a tijoleira foi disponibilizada e depositada no canil, mas 
que ainda aguarda, até ao momento, pela sua colocação. ---------------------------------------------  
Referiu, depois, que após ter contatado cinco vezes a senhora Vice Presidente da Câmara, 
disse-lhe que tinha imagens que registou no canil comprometedoras e que poderia denunciar 
ou publicar as mesmas, caso não dessem cumprimento aos alertas que foi fazendo. ----------  
 
Como voltou a visitar novamente na passada segunda-feira as referidas instalações, disse 
que viu um gato a morrer e perguntou aos funcionários se iriam chamar o veterinário, sendo 
que a resposta foi “não” porque o veterinário só vem às terças e às sextas-feiras.  -------------  
Perante esta situação, invocou a lei, dizendo, que a prestação de cuidados aos animais deve 
ser imediata, bastando o mesmo aparentar estar doente. ----------------------------------------------  
Nesta sequência, disse querer uma resposta a esta situação, porque um animal ao 
apresentar-se doente numa sexta à tarde não pode ser visto e avaliado na terça-feira 
seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Informou, ainda, que foi perante os alertas feitos e no seguimento do resultado desta sua 
última visita que tomou então a iniciativa de se deslocar à GNR e apresentou uma queixa 
contra a Câmara Municipal da Ribeira Grande, por maus tratos a animais, tendo dado a 
conhecer o registo da referida queixa à senhora Vice Presidente da Câmara. --------------------  
 
Referiu, depois, ter voltado ao gatil na passada terça-feira de manhã e, para seu espanto, 
disse ter contado 64 gatos no gatil, havendo 54 gatos num lado e os restantes noutra parte 
do gatil. Que estava presente, na ocasião, o senhor Vereador Carlos Anselmo e a senhora 
Veterinária e que esta não olhou nem entrou para a boxe dos gatos, para avaliar o estado 
dos animais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Informou, que entretanto decidiu adotar uma gata e que publicou no face-book, uma foto da 
mesma. Que, aquando da sua publicação, disse ter sido informado que a referida gata tinha 
sido fotografada e publicada no passado mês de agosto com um aspeto muito diferente, 
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mostrando estar totalmente saudável em relação à foto que ele tinha publicado. Que perante 
tais factos, disse que pude confirmar que o seu aspeto, efetivamente, não era o mesmo, 
levando, entretanto, a gata a uma clínica veterinária, onde verificaram que a mesma estava 
infestada de fezes de pulgas e pesava um quilo e trezentas gramas, peso muito inferior a um 
gato normal para a idade dela, tendo a mesma acabado por morrer.  -------------------------------  
Face a esta situação, disse que entendeu associar à queixa que fez na GNR as fotos do 
estado da gata e o relatório médico, para servir de prova aos maus tratos que denunciou, 
sobre a falta de cuidados e de tratamento inexistente. --------------------------------------------------  
 
Referiu, ainda, que tem sido contatado por várias pessoas, as quais não querem dar a cara, 
onde relatam outras situações, também nada abonatórias, mas no seu entender, ressalvou, 
que a culpa não são dos funcionários cuidadores que lá estão. ---------------------------------------  
 
Entretanto, informou que uma sua amiga adotou também um gato recentemente e que o 
preenchimento do registo de adoção foi feito por uma funcionária da limpeza que está 
abrangida pelo programa “PROSA” porque desde o final do mês de julho deixou de haver 
serviços administrativos na referida Casa dos Animais, perguntando, na ocasião, se esta era 
a imagem que a Câmara queria passar. ---------------------------------------------------------------------  
 
Posteriormente, disse que também presenciou no canil, que alguém tinha adotado um 
animal e que continuava a aguardar pelo chip e pelas restantes promessas que lhe fizeram 
para adotar o referido animal. Como ainda nada lhe tinham feito acerca das promessas, que 
essa pessoa disse que, caso não o fizessem que iria devolver o animal ao canil. ----------------  
 
Nesta sequência, disse que voltava a alertar e a informar que não podem entrar animais no 
canil e no gatil sem serem vistos por um médico veterinário, sem serem desparasitados e 
vacinados, sob pena de transmitirem doenças uns aos outros.  --------------------------------------  
 
Reforçou, ainda, que caso a Câmara não tenha condições e dinheiro para o fazer que então 
não aceite os animais e encerre a Casa dos Animais da Ribeira Grande, porque ela não 
pode funcionar sem um médio veterinário a tempo inteiro, sem cuidadores e sem serviços de 
apoio administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Finalizou, entretanto, a sua intervenção, lamentando o facto de saber que a Câmara não 
está a utilizar o apoio gratuito a nível das castrações de uma Associação Alemã de que é 
colaborador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nicole Simão, entretanto, pediu a palavra e, sobre a Casa dos Animais, disse que também 
tem visitado a mesma e o que registava da última visita era o estado lastimável dos gatis e 
de ter visto o cadáver de um gato junto com os outros gatos. -----------------------------------------  
 
Disse ter adotado uma gata, a qual encontrava-se extremamente magra, subnutrida, 
desidratada, sem desparasitação e sem chip. Que foi perante tais factos que também fez 
queixa na Guarda Nacional Republicana e que vai associar à referida queixa o relatório da 
clínica veterinária sobre a falta de cuidados que houve no gatil com a gata que adotou.  ------  
 
Destacou, entretanto, que nada tinha a registar acerca dos boxes do canil em comparação 
com aquilo que se tem verificado nos boxes do gatil. ----------------------------------------------------  
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Referiu, ainda, que tem doado ração à Casa dos Animais mas que não é conivente com este 
tipo de situações por isso teve que denunciar a situação que já relatou, prevendo, entretanto, 
que alguns gatos não vão chegar a sobreviver porque estão inseridos num ninho de 
parasitas e de bactérias que proliferam a cada segundo. -----------------------------------------------  
 
Alertou, ainda, para a necessidade de terem o cuidado de deixarem secar as boxes dos 
gatis, depois de lavadas e de separarem os gatos por idades, principalmente os mais 
pequeninos, que requerem cuidados mais especiais. ----------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, entretanto, no uso da palavra, disse que iria 
aproveitar o momento para também falar sobre a Casa dos Animais da Ribeira Grande. ------  
Agradeceu a presença dos intervenientes que se registarem para falarem acerca do 
funcionamento do canil municipal, como lembrou que em várias reuniões deste órgão 
executivo disse ter chamado à atenção para a necessidade de haver um Médico Veterinário 
a Tempo Inteiro, mas, que esta Câmara tem adiado sucessivamente esta situação. ------------  
Nesta sequência, disse que os Vereadores do PS apresentavam à Câmara o seguinte, 
requerimento:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
REQUERIMENTO – Funcionamento do Canil Municipal da Ribeira Grande 
 
Considerando a visita do Coordenador do PS Ribeira Grande ao canil municipal; ---------------  
 
Considerando os alertas e denúncias efetuadas por alguns cidadãos às autoridades 
competentes, nomeadamente ao GNR, sobre o funcionamento atual do canil, a falta de 
recursos humanos adequados ao espaço e a ausência de cuidados dinos prestados aos 
animais albergados naquele recinto; -------------------------------------------------------------------------  
 
Os Vereadores do PS à Câmara da Ribeira Grande exigem respostas imediatas aos 
problemas detetados no Canil da Ribeira Grande, de forma a garantir a prestação de 
cuidados dignos aos animais, de acordo com a legislação aplicável. --------------------------------  
 
Não obstante as respostas dadas durante esta reunião, os Vereadores do PS à Câmara da 
Ribeira Grande requerem, ainda, por esta via, que o senhor Presidente da Câmara se 
pronuncie por escrito e apenas em formato digital, no prazo legal previsto para o efeito, 
sobre as seguintes questões: ----------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Que tipo de cuidados são prestados aos animais albergados no canil, se são 
acompanhados por médico-veterinário e qual o trabalho realizado por este?------------- 
 

2. Qual é o tipo de vínculo contratual que existe com o médico-veterinário, quantas horas 
por semana são feitas ao canil e qual o valor pago pela autarquia?------------------------ 
 

3. Qual é o motivo para a CMRG não abrir um concurso para a contratação de um 
médico-veterinário municipal (sendo que 60% do vencimento é suportado pelo 
Governo dos Açores) tal como tem vindo a ser reivindicado pelo PS/Ribeira Grande? 
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4. Quantos colaboradores estão afetos em permanência ao Canil, que tipo de funções 
desempenham e quais as suas qualificações?---------------------------------------------------- 

 
5. O que falta para o Canil Municipal da Ribeira Grande estar licenciado como Centro de 

Recolha Oficial?------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Tem existido controlos oficiais ao canil? Existem relatórios desses controlos? Se sim, 
foram detetadas inconformidades?------------------------------------------------------------------ 

 
7. Remeta aos Vereadores do PS a listagem dos animais doados desde o início deste 

mandato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Remeta aos Vereadores do PS a listagem dos animais abatidos no canil, desde o 
início deste mandato;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
9.  Remeta aos Vereadores do PS a listagem dos animais que morreram no canil ou 

foram abatidos, desde o início deste mandato;--------------------------------------------------- 
 

10. Remeta aos Vereadores do PS o número médio de animais por jaula/box;-------------- 
 

11. Indique o valor global de investimento naquela infraestrutura e quais os gastos anuais 
correntes com a mesma.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e no seguimento das intervenções 
anteriores agradeceu a presença de todos os intervenientes, referindo que as reuniões 
públicas eram destinadas aos cidadãos interessados que quisessem intervir e solicitar 
esclarecimentos de interesse para concelho. --------------------------------------------------------------  
Assim, e no seguimento dos relatos registados no âmbito da Casa dos Animais o senhor 
Presidente da Câmara passou a esclarecer o seguinte: ------------------------------------------------  
 
- Que no ano de 2013, quando esta Câmara tomou posse, disse que o canil existente não 
tinha o mínimo de condições, havendo registos do canil anterior para que possam avaliar o 
antes e o depois. Que foi por esta razão que a Câmara construiu a Casa dos Animais, com 
algum esforço, tendo gasto com a mesma cerca de trezentos mil euros, porque esta Câmara 
defendia e defende o bem-estar-animal.  -------------------------------------------------------------------  
 
- Que estranhava o facto do senhores Vereadores do PS virem agora a “reboque” acerca 
das preocupações registadas sobre o canil municipal, lembrando, que foram os senhores 
Vereadores do PS que também não aprovaram o local para a construção da Casa dos 
Animais que foi construída em 2017. -------------------------------------------------------------------------  
 
- Referiu que o canil atual tem trinta e duas boxes para cães, três boxes para gatos e que 
está previsto mais uma infraestrutura para animais de grande porte, não havendo na ilha 
canil com mais e melhores condições físicas como a Casa dos Animais da Ribeira Grande. -  
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- Quanto às condições humanas, informou que nesta data há três assistentes operacionais 
afetos ao canil e que até ao final do mês de outubro vão admitir dois assistentes técnicos, 
sendo admitida, já amanhã, um dos dois previstos, a assistente técnica que já trabalhou no 
canil, na sequência do processo de regularização de precários, em que ela estava 
abrangida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
- Quanto à Veterinária Municipal, esclareceu que a mesma desloca-se duas vezes por 
semana ao canil, na sequência de uma prestação de serviços que foi feita com uma Clínica 
Veterinária mas, sempre que há situações de urgência, ela desloca-se ao canil ou levam o 
animal à Clínica para ser tratado. -----------------------------------------------------------------------------  
 
- Disse reconhecer que nos últimos tempos a gestão do canil não tem sido a melhor, mas 
que se devia, também, ao aumento de animais que são abandonados no período de verão e 
à ausência da funcionária que terminou o seu programa de emprego. ------------------------------  
 
- Que das intervenções registadas anteriormente, verificou que não havia queixas a registar 
a nível do canil mas, apenas, a nível do gatil. Nesta sequência, informou que era do seu 
conhecimento, que neste momento, os animais que estão no gatil e a necessitar de cuidados 
redobrados já estavam a ser tratados na clínica, pelo que podiam passar na Casa dos 
Animais para confirmarem a situação. -----------------------------------------------------------------------  
 
- Sobre as esterilizações dos animais, disse reconhecer o apoio que a Câmara tem tido de 
Associações nesse âmbito e que a Associação designada de “Arca Fabiana” é aquela que a 
Câmara tem vindo a ter um apoio mais assíduo e, sempre que esta doação é feita, a mesma 
é divulgada e as pessoas aderem sempre. -----------------------------------------------------------------  
 
O cidadão Nélio da Conceição pediu a palavra e disse que era imperativo e urgente que 
esta e todas as outras Câmaras, em geral, afetassem no seu orçamento verbas para a 
esterilização dos animais. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Sugeriu, ainda, que as Juntas de freguesia deveriam ter um papel importante neste 
processo, ajudando a fazer um levantamento dos animais que necessitam de esterilização. 
Também, salvaguardou, e defendeu, que os funcionários do canil fazem o seu melhor, 
apesar de haver quem diga e divulga nas redes sociais ao contrário, porque não viu falta de 
alimentação e de água a ser dada aos animais.  ----------------------------------------------------------  
Esclareceu, ainda, que quando fala em maus tratos, refere-se à ausência de tratamento, que 
é também uma forma de maus tratos.   ----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e disse que a esterilização deve 
começar na casa de cada um mas, registava, contudo, a recomendação proposta relativa à 
verba a alocar no plano e orçamento camarário, por reconhecer ser uma boa medida. --------  
 
Disse, ainda, não ser possível albergar no canil municipal todos os animais abandonados, 
razão pela qual já deu ordens para não se receber mais animais, por enquanto, devido à 
limitação de lugares que há para o efeito e à sobrelotação registada.  ------------------------------  
Que das orientações dadas, disse ter sido no sentido dos interessados deixarem o seu 
contato e, logo que fosse possível albergar os animais, que os serviços entrariam em contato 
com o interessado para então deixar o animal no canil. -------------------------------------------------  
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Entretanto, lembrou as medidas que já estão a ser tomadas para melhorar o funcionamento 
da Casa dos Animais, por ser uma preocupação de todos e, em particular, por parte deste 
executivo que também quer o bem-estar animal, razão pela qual investiram na sua 
construção e que deveriam reconhecer este esforço que a Câmara fez. ---------------------------  
 
Disse que o canil estava aberto ao público e quem o quisesse visitar poderia fazê-lo, como 
podiam comunicar qualquer situação anormal que verificassem, porque a Câmara está e 
estará disponível para acompanhar de perto a situação.------------------------------------------------  
 
Reconheceu e agradeceu a preocupação registada pelos intervenientes neste período 
aberto ao público, acerca daquilo que estava mal e que poderia ser melhorado. -----------------  
 
Informou, ainda, que há uma vaga no quadro de pessoal da Câmara para ser preenchida por 
um Médico Veterinário, deixando o compromisso de lançar a concurso a referida vaga, até 
ao final deste ano, logo que se dê por terminado os concursos de regularização dos 
precários, que corresponde a sessenta e três vagas que foram criadas para regularização 
das suas situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Quanto ao requerimento apresentado e transcrito pelos senhores Vereadores do PS sobre o 
canil, disse que as respostas seriam dadas, posteriormente, por escrito.  --------------------------  
 
Marlene Dâmaso interveio e disse que registava com satisfação as respostas e os 
esclarecimentos dados pelo senhor Presidente da Câmara, informando, contudo, que vão 
continuar com as suas visitas diárias ao canil porque querem ver se as coisas estão a ser 
cumpridas ou se vão continuar com as más práticas.  ---------------------------------------------------  
Esperava, ainda, que um dia pudessem reunir com a Câmara, com vista a trazerem 
propostas de soluções e de ajuda para o bom funcionamento da Casa dos Animais. -----------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e disse que era na sequencia do que 
foi invocado pelo senhor Presidente da Câmara acerca da posição dos Vereadores do PS 
quanto à construção do canil, que iria passar a ler o que foi registado na ata da reunião do 
dia 30 de outubro de 2014, acerca do que foi relatado, para o bom esclarecimento da 
situação, passando de seguida a ler o texto da parte da referida ata:  ------------------------------  
 
Relativamente à construção do Canil, o senhor Vereador Fernando Sousa também referiu 
que registava o facto de não concordar que a construção do Canil seja feita num lote nobre 
do Parque Industrial, por considerar que vai ser prejudicial, por colidir com a parte 
económica daquele Pólo industrial da Cidade, podendo o mesmo ser ocupado por uma 
atividade económica. Era de opinião que o referido Canil fosse implantado no lote onde se 
encontram os viveiros da câmara municipal. ---------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, entretanto, disse que queria ser informado sobre o 
custo que a Câmara está a ter com a deslocação de animais para a Clínica Veterinária para 
serem tratados, já que a opção tomada pela Câmara não foi de admitir um Médico 
Veterinário a Tempo Inteiro. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
O período aberto ao público foi dado por encerrado, passando-se de seguida para o 
“Período Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                              26 de setembro de 2019 

                   ATA nº 19 

 
 
 

 
 
 

 

9

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
COMPLEXO DESPORTIVO DE RABO DE PEIXE 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso a palavra, pediu para ser esclarecido quanto 
ao projeto que foi lançado a concurso para a realização da empreitada do complexo 
desportivo de Rabo de Peixe, uma vez que teve conhecimento que havia falhas no mesmo.  
 
Perguntou, ainda, se a Câmara sabia, quando é que a COFACO vai dar o devido uso ao 
espaço do recinto do antigo campo de futebol daquela Vila de Rabo de Peixe, já que a sua 
aquisição começou em 2014 e ter havido muito urgência neste negócio. --------------------------  
 
O senhor Presidente das Câmara tomou a palavra, e sobre primeira questão, informou que 
o concurso público para lançamento da empreitada teve o seu início no passado mês de 
junho e que, nesta data, está a decorrer o prazo sobre esclarecimentos que entretanto foram 
solicitados pelos concorrentes sobre erros e omissões a nível de questões técnicas do 
projeto. Esperava, contudo, que nas próximas duas semanas do mês de outubro a situação 
já esteja ultrapassada para se passar à fase de entrega das propostas. ---------------------------  
 
Sobre a questão da COFACO, esclareceu que num contato que teve com a Administração 
Regional da COFACO, que esta transmitiu desconhecer qual era o ponto de situação do 
projeto e do início das obras para o referido recinto. Nesta ocasião, o senhor Presidente da 
Câmara lembrou que aquando da negociação da aquisição do referido campo, que a 
COFACO disponibilizou o projeto que estava previsto para o local, tendo o mesmo sido 
tornado público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e sobre os esclarecimentos dados 
acerca da COFACO, sugeriu que a Câmara notificasse, por escrito, o Conselho de 
Administração daquele grupo económico, a perguntar para quando está prevista a ampliação 
da fábrica, já que o estado degradado da zona em causa em nada abona este concelho e a 
aquela zona litoral da Vila de Rabo de Peixe, para que esta Câmara possa tomar uma 
posição relativamente à resposta que vier a ser dada. --------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara registou. ----------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa perguntou, ainda quantas empresas estavam a 
concorrer à empreitada do complexo desportivo de Rabo de Peixe e, tendo em conta tais 
atrasos, qual era a previsão para o arranque das obras. Perguntou, ainda, que uma vez que 
houve um empréstimo bancário destinado a esta empreitada, que condições havia no 
contrato do empréstimo, para o caso de se registar um eventual atraso na empreitada. -------  
 
O senhor Presidente da Câmara sobre estas questões disse não ter toda a informação 
disponível de momento para responder, dizendo, contudo, que julga ter havido mais de vinte 
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as empresas que consultaram o caderno de encargos do referido concurso, esperando que a 
obra ainda tenha o seu início este ano. ----------------------------------------------------------------------  
 
SPORTING CLUBE IDEAL 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e disse ter sido contatado pela 
nova Direção do Sporting Clube Ideal e que disseram que se achavam descriminados 
relativamente aos apoios financeiros concedidos pela Câmara em relação a outros Clubes 
do concelho, nomeadamente, ao Clube Desportivo de Rabo de Peixe, uma vez que foi 
concedido a este clube um apoio extra de vinte mil, só pelo facto do mesmo não ter Campo 
de Futebol.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disse que o Sporting Clube Ideal tem outra notoriedade nacional por estar a disputar um 
campeonato nacional e, por esta via, também tem custos adicionais em relação aos 
restantes Clubes do Concelho, devido às suas deslocações ao continente. -----------------------  
Pediu, também, esclarecimentos, quanto ao andamento do pedido que o Sporting Clube 
Ideal formalizou para construir uma infraestrutura de apoio no parque de estacionamento 
que fica junto ao Campo de Futebol Municipal. ------------------------------------------------------------  
Lembrou, ainda, que no passado o senhor Presidente da Câmara sobre esta pretensão do 
Clube, disse que não se justificava a sua construção, uma vez que iriam construir dentro do 
Campo de Futebol uma estrutura que iria ter ginásio, lavandaria e gabinete médico de apoio 
aos Clubes. Contudo, a informação que tinha nesta data era de que o imóvel já se encontra 
construído, mas que só estava em funcionamento o rés-do-chão do mesmo. ---------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara interveio e sobre as questões levantadas neste ponto, 
disse que no passado é que existiu descriminação nos apoios aos Clubes, quando a Câmara 
era PS, por não haver regulamento nem regras na atribuição dos apoios. Que foi devido a 
esta situação menos clara, que existiu no passado, que esta Câmara mandou elaborar o 
Regulamento com as regras a seguir na atribuição de subsídios aos Clubes. ---------------------  
Que é com base neste regulamento que a Câmara tem apoiado catorze clubes, abrangendo 
oito modalidades diferentes e que tem sido esta Câmara que mais apoios tem concedido a 
nível do desporto e a Clubes Desportivos, em comparação com os apoios que foram 
concedidos no passado, nos mandatos do PS. ------------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que as candidaturas estão a aumentar, não havendo descriminação na 
distribuição dos referidos apoios, como fora indicado.  --------------------------------------------------  
 
Quanto aos apoios relacionados com o Sporting Clube Ideal, esclareceu que teve uma 
reunião com representantes do Clube e que foi manifestado por estes preocupação 
relativamente ao sobrecusto que vão ter com as deslocações da equipa ao continente para 
disputarem jogos da série onde se inserem. Nesta sequência, esclareceu que, para a 
Câmara apoiar o reforço, o pedido vai ser submetido à aprovação deste órgão executivo, à 
semelhança do que acontece com todos os pedidos de apoio que são feitos, porque está na 
competência deste órgão as respetivas aprovações. ----------------------------------------------------  
 
Sobre o edifício construído no estádio municipal, disse que os Clubes já estão utilizar os 
novos balneares. Quanto ao segundo piso, disse que o mesmo ainda não está concluído 
mas que está destinado a salas de apoio à manutenção física, conforme tinha sio solicitado 
pelos Clubes, esclarecendo, que ficará à responsabilidade de cada Clube a gestão do 
espaço atribuído, dentro da sua atividade.  -----------------------------------------------------------------  
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Informou, ainda, que estão a colocar no mesmo edifício um cabo de fibra ótica para 
transmissões diretas dos jogos que vão ser disputados no Campo de Jogos Municipal, 
através do Canal Desportivo 11 da Federação Portuguesa de Futebol, sendo o primeiro jogo 
a ser transmitido, já no próximo fim-de-semana, para a taça de Portugal, o que vai ser 
disputado entre o Clube Desportivo de Rabo de Peixe e o Académico de Viseu. ----------------  
 
Confirmou ter estado reunido com a atual Direção do Sporting Clube Ideal e que esta 
mostrou a sua intenção de retomar a proposta que a anterior Direção pretendida sobre a 
construção de um edifício de apoio ao Clube num espaço do Parque de Estacionamento, 
junto ao Estádio Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Que foi nesta sequência, já que não se justificava a construção dos balneares, que pediu o 
projeto atualizado da proposta para ser submetido a nova avaliação e decidido em reunião 
deste órgão executivo, já que a nova Direção pretende prosseguir com a construção de uma 
loja para rentabilidade do próprio do Clube. ----------------------------------------------------------------  
 
Em relação a infraestruturas de apoio aos Clubes, lembrou que a Câmara tem acolhido 
todas as propostas que são apresentadas pelos Clubes e que a construção da infraestrutura 
física no Campo de Jogos Municipal teve haver, precisamente, com a preocupação do Clube 
Ideal, no sentido de haver melhorias no campo, dado a sua posição na serie nacional.  -------  
 
Disse que foi nesta sequência e depois de se ter ouvido os restantes Clubes que se avançou 
com a referida construção. Que aquilo que tinha a destacar sobre o que foi executado no 
mandato do PS, tinha a ver com a relva sintética que foi colocada no Campo de Jogos 
Municipal e no Campo de Futebol do Pico da Pedra, mas que foi já esta Câmara que 
construiu os Balneares no Pico da Pedra.  
 
Deu também a conhecer que vão contemplar no próximo plano e orçamento camarário de 
2020, a cobertura das bancadas do Campo de Jogos Municipal. -------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e disse que, pelo que entendeu, a 
Câmara não considera fazer no segundo piso do edifício construído no Campo de Futebol 
Municipal uma sala para ginásio, sala médica ou centro de recuperação física e que, era 
preciso não esquecer que o Sporting Clube Ideal está a disputar um campeonato nacional e 
que esta Câmara não pode dar o mesmo tratamento e igualar este Clube com os restantes 
clubes do concelho, porque há que dar condições a quem está a disputar o campeonato 
nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que discordava com este modo de atuação e da falta de estratégia 
por parecer-lhe que esta Câmara está a colocar todos os clubes no mesmo pé de igualdade. 
 
RUA IGREJA – SÃO BRAS 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa retomando a palavra disse estranhar o facto do 
senhor Presidente de Junta de São Brás não ter reivindicado nesta reunião pública a 
requalificação da Rua ao lado da Igreja desta freguesia, já que este assunto tem sido objeto 
de algumas intervenções feitas pelos Vereadores do PS em reuniões anteriores, verificando-
se, nesta data, que a obra contínua por executar, apesar de já terem executado a 
requalificação do Jardim. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara interveio e informou que o início das obras iria ter lugar na 
próxima semana. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
RAMAL DE SÃO BRÁS  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa perguntou para quando está previsto a 
repavimentação do piso do Ramal de São Brás que faz a ligação à freguesia do Porto 
Formoso, obra que disse já ter sido prometida há anos atrás. -----------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara disse que iriam avaliar a situação junto com a Junta de 
Freguesia.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
RUA DO JOGO – RIBEIRINHA 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa pediu a palavra e disse ter sido abordado por residentes 
do Bairro da Rua do Jogo da freguesia da Ribeirinha e que eles reivindicam a colocação de 
lombas na via, para evitar que haja acelerações de viaturas que por lá passam, pondo em 
perigo as crianças do bairro que têm por hábito usar a via para brincarem.------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara disse já ter tomado conhecimento e que registava o 
assunto para ser avaliado também com a Junta de Freguesia. ---------------------------------------  
 
RESPOSTA AO REQUERIMENTO DO PARTIDO SOCIALISTA REGISTADO NA ATA DO 
PASSADO DIA 29 DE AGOSTO   
 
O senhor Presidente da Câmara em resposta ao requerimento apresentado pelos senhores 
Vereadores do PS na passada reunião do dia 29 de agosto deste órgão executivo, passou a 
ler as respostas às questões que foram colocadas no mesmo, como a seguir se transcreve: -  
 

1. 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.--------------- 
 
A Câmara Municipal está neste momento a regularizar uma parcela com cerca de 200 metros 
quadrados, tendo em vista a sua expropriação, cuja certidão de teor é inexistente. Esta 
situação está a demorar visto que que os herdeiros do terreno não fizeram o devido registo na 
Conservatória do Registo Predial. Mais informamos que este processo está a ser 
acompanhado pela junta de freguesia da Maia. -------------------------------------------------------------  
 

2. 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                A 30/01/2019 foi efetuado um pedido de ramal agrícola para o local em causa.------------------  

 A divisão de águas e saneamento, após deslocação ao local, verificou a existência de uma 
construção, tendo encaminhado o processo para a divisão de urbanismo. -------------------------  
O serviço de fiscalização daquela divisão deslocou-se ao local a 14-03-2019 e verificou a 
existência de obras de remodelação, ampliação e adaptação de um espaço de arrumo para 
moradia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi aberto um processo de contraordenação com o registo 107/2019 por ter executado obras 
sem o devido licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
No dia 07/08/2019, após uma queixa, o serviço de fiscalização deslocou-se ao mesmo local 
e verificou que estava a ser construído um muro com altura superior a 1,2m sem o devido 
licenciamento e salientou que o muro está a vedar uma área que é do domínio público. 
Confrontado com esta situação, o requerente informou que aquela área é pertença do seu 
terreno e que iria comprovar essa situação. -----------------------------------------------------------------  
  
Na sequência da informação dos serviços de fiscalização houve despacho de embargo da 
construção e respetiva abertura de processo de Contraordenação. O embargo não foi 
submetido por conclusão da obra, tendo apenas sido instaurado o processo de 
contraordenação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3. 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? ---------------------------------------------------------------------  
 

            O processo em causa foi rececionado 22/08/2017. ----------------------------------------------------------  
 
Aquando da entrega inicial da fase de arquitetura foram entregues mais três alterações 
(aditamentos) por não cumprimento da legislação.  ---------------------------------------------------------  
 
Após o deferimento da arquitetura (05/03/2018) foram entregues os projetos de especialidades 
seis meses depois (05/09/2018), e consequentemente seis aditamentos, também por não 
cumprimento da legislação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
As nossas respostas foram dadas sempre dentro dos prazos legais. ----------------------------------  
 
Mais se informa que durante este tempo decorreram várias reuniões de esclarecimentos 
técnico com os projetistas e inclusive com as proprietárias e a empresa que está a elaborar a 
candidatura a possíveis financiamentos. -----------------------------------------------------------------------  
 

 
4. Quando pretende a Câmara dar seguimento ao arruamento entre a Escola e o 

Aldeamento de S. Pedro? -----------------------------------------------------------------------------------
  
R: Na presente data a Câmara encontra-se em conversações com os proprietários do terreno, 
tendo em vista a sua aquisição, para o efeito. ----------------------------------------------------------------  
 

5. 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. ---------  
 
R: O período de candidaturas ao Regulamento de Apoio às IPSS da Ribeira Grande foi 
anunciado no sítio da Câmara Municipal, na página de Facebook, bEm como nos jornais 
diários com sede nos Açores. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Listagem de IPSS apoiadas em 2018 e 2019 em anexo. --------------------------------------------------  
 

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

R: A Câmara Municipal está a proceder a uma regularização de uma questão 
processual/administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

7. 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?  -------------------------------------------------- 

R: A autarquia já tem na sua posse a avaliação do imóvel e pretende adquirir a moradia no 
Plano e Orçamento de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

R: A consignação da obra foi assinada a 24 de Setembro de 2019 estando previsto o seu 
início na primeira semana de novembro. ----------------------------------------------------------------------  

9. 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? -------------------------------------- 

R: Neste momento estão a decorrer os procedimentos legais para a regularizar dos precários, 
nomeadamente a fase de análise de candidaturas e as avaliações curriculares.  ------------------  

 
10. 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. -------- 

R: Está prevista a abertura no quadro de pessoal da vaga para o veterinário municipal para o 
presente ano, prevendo-se iniciar o respetivo procedimento logo após a conclusão da 
regularização dos precários. --------------------------------------------------------------------------------------  

 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 
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.  -------  

R: O concurso público para essa empreitada foi lançado a 06/06/2019 e está neste momento 
na fase de resposta a erros e omissões do projeto. --------------------------------------------------------  

11. 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 
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transparência deve promover efetivamente a transparência e não servir apenas para 
cumprir estatísticas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

R: Esta situação já está regularizada. --------------------------------------------------------------------------  

12. 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? ---------------------------- 

R: Sobre este ponto foi deliberado na reunião de Câmara de 08/03/2018 um protocolo de 
acordo da regulação da constituição do direito de superfície foi a deliberação de Reunião de 
Câmara a 08-03-2018 tendo sido efetuado um ato em cartório a 18/05/2018. 
Na cláusula segunda do protocolo, no ponto 2.2 é referido que o processo de 
licenciamento na câmara tem de dar entrada até 180 dias após a data da celebração da 
escritura pública de constituição do direito de superfície, podendo ser prorrogado por 
mais 180 dias caso a justificação apresentada fosse aceite. ----------------------------------------------  
O processo de licenciamento deu entrada na câmara a 07/02/2018, condicionado à realização 
do ato referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na cláusula sexta do protocolo, na sua alínea c) refere que tem 180 dias para iniciar a obra 
após a emissão do alvará de construção. Neste momento o projeto de arquitetura está 
aprovado com data de 06/02/2019. As especialidades, de acordo com a legislação em vigor, 
têm que ser entregues no espaço de seis meses após o deferimento da arquitetura, tendo o 
requerente solicitado uma prorrogação de três meses, também previsto na legislação. O prazo 
referido termina a 18-10-2019.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

13. 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? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

R: Após reunião com o CIVISA em maio do presente ano foi-nos transmitido que a libertação 
de gases de dióxido de carbono continuam acima da média, pelo que nos foi aconselhado em 
não avançar com o projeto enquanto os valores estiverem acima da média. ------------------------  

14. 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?
  
R: O valor referente à iluminação decorativa das festas da Cidade 2019 foi de 14.800€+IVA. 
Pelo valor em causa, de acordo com o C.C.P. não obriga à sua publicitação no site Base.gov. 

 
15. Ponto de situação da construção da adutora de saneamento da cidade para a vila de 

Rabo de Peixe?  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
R: A Câmara Municipal não conseguiu chegar a acordo com um proprietário de um terreno 
onde está prevista a passagem de um dos intercetores, estando previsto avançar com um 
processo de expropriação.--------------------------------------------------------------------   
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16. 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?  
 
R: O Município, no âmbito do contrato que possui com a Recolte, faz a recolha cinco dias por 
semana, onde se inclui a recolha de vidro, papel e plástico. Para além disso, aos sábados são 
feitas recolhas adicionais nos ecopontos das freguesias com mais população, nomeadamente 
entre a Ribeirinha às Calhetas. Esta iniciativa está a ser implementada deste 2015. --------------  
Para uma melhor análise, segue em anexo os gráficos de recolha fornecidos pela MUSAMI, 
onde se pode verificar o incremento de cerca de 9% na recolha seletiva e indiferenciada. ------  
É também nossa intenção a aquisição de 1 viatura adaptada no próximo ano, para a recolha 
de resíduos em caso de acumulação anormal de resíduos, à semelhança do que se verifica 
noutras cidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 O projeto piloto Ribeirinha - Zero Waste, promovido pela Câmara Municipal da Ribeira 
Grande em conjunto com a Junta de Freguesia da Ribeirinha tem como objetivo reduzir a 
quantidade de resíduos urbanos biodegradáveis no bairro da Rua do Jogo e no bairro da Rua 
Padre Artur, em cooperação com o comércio local, nomeadamente a Frutaria “Martins”, a 
mercearia “João Cabral” e o minimercado “Ruben”.  -------------------------------------------------------  
Um dos objetivos passa pela transformação desse mesmo resíduo em composto, com o 
intuito de reduzir a quantidade de resíduos que vai para aterro e que servirá de utensilio ao 
programa Hortas Comunitárias 2018.  --------------------------------------------------------------------------  
O projeto teve a duração de três meses, com uma adesão de vinte e cinco habitações com 
um agregado total de 91 pessoas. A recolha era feita duas vezes na semana com um horário 
compreendido entre as 11h e as 12h. No total, conseguiu-se, em média, recolher 235 kg por 
mês de resíduos orgânicos específicos, consoante o guia de compostagem entregue a quem 
aderiu, para a formação de composto.  ------------------------------------------------------------------------  
O projeto entretanto foi entretanto transferido para a escola Gaspar Frutuoso e na escola 
secundária da Ribeira Grande. e Gaspar frutuoso, pois lá estão a fazer compostagem e horta 
biológica no âmbito do eco-escola, inclusive no caso da escola secundária já consumiram 
alimentos provenientes desta horta. ----------------------------------------------------------------------------  
 

O senhor Presidente da Câmara entretanto foi esclarecendo, pontualmente, 
algumas questões que foram levadas pelo senhor Vereador Fernando Sousa sobre 
as respostas dadas e acima transcritas. -----------------------------------------------------------  
 
Contudo, o senhor Vereador Fernando Sousa relativamente à resposta obtida obre 
a Casa das Caldeiras, foi de opinião de que a Câmara deveria abandonar este 
projeto e demolir a casa para ampliar a zona de recreio que existe no local, por ser 
sua convicção que não vai ser possível haver um Centro Interpretativo naquelas 
condições, já que a libertação de dióxido de carbono poderá nunca estabilizar para os 
níveis seguros à permanência de pessoas em recintos fechados.  -------------------------  
Também discordou da aquisição de uma viatura de resíduos, já que existem 
empresas que prestam este tipo de serviços, para além de serem muito caras e 
terem custos de manutenção elevados, não se justificava tal investimento, bastando, 
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para isso, fazerem uma análise de custos e comparar com a aquisição de uma 
prestação de serviços. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
ANTIGO EDIFÍCIO DAS FINANÇAS 
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo pediu a palavra e propôs que a Câmara 
deliberasse no sentido de se reforçar e insistir junto da República para que façam 
obras de restauro na cobertura do edifício das antigas instalações das Finanças, que 
está ao abandono há já longos anos, localizado junto à Igreja dos Passos, sob pena 
da Igreja dos Passos, que é um imóvel classificado, poder vir a sofrer as 
consequências pela falta da manutenção naquele edifício, que é património do 
Estado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Outra sugestão seria, a Câmara solicitar que o imóvel seja cedido à Região ou à 
Câmara da Ribeira Grande, para se poder realizar as obras necessárias. ----------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e concordou com a proposta, 
dizendo que seria mais vantajoso se o estado cedesse o imóvel ao município, por 
achar que a Câmara iria dar melhor uso. ----------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e informou das diligências que 
Câmara tem feito junto da República sobre o assunto, como deu a conhecer que um 
dos deputados regionais do PSD já apresentou uma proposta que está registada nas 
atas dos trabalhos diários da Assembleia da República, no sentido do imóvel em 
causa ser cedido ao Município da Ribeira Grande. ---------------------------------------------  
Disse, ainda, que iria facultar toda esta informação ao senhor Vereador Fernando, 
sobre as diligências já feitas pela Câmara nesse âmbito, mas que até à data não 
houve qualquer resposta aos pedidos formulados pela Câmara. ----------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto concordou e sugeriu que o reforço 
das novas diligências sejam feitas depois da tomada de posse dos membros do novo 
governo da república, que vai sair das eleições do próximo dia 6 de outubro de 2019. 
 

ORDEM DO DIA 
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto, foi submetido à aprovação da Camara 
a concessão de um apoio financeiro no valor de dez mil euros, na sequência da candidatura 
apresentada pela Associação Atlantic Action Sports, para apoiar a realização da Prova 
QS6000 do circuito mundial de surf da WSL que se realizou na Praia de Santa Bárbara, 
deste concelho, de 17 a 22 do corrente mês de setembro, cujo evento teve a presença dos 
144 atletas cotados no Top do Ranking Mundial. ---------------------------------------------------------  
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
concessão dos dez mil euros propostos à referida Associação Atlantic Action Sports 
destinados a serem aplicados na concretização da citada prova do circuito mundial de surf, 
que se realizou neste concelho. -------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara entretanto informou como decorreu o campeonato, dizendo 
ter sido um dos melhores de sempre e que a projeção deste evento foi muito positiva para o 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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 Setembro era de três 
milhões, oitocentos noventa dois mil, oitocentos e quarenta um euros e trinta dois cêntimos e 
o saldo de operações não orçamentais era de cento e quarenta nove mil, seiscentos 
setenta nove euros, e quarenta um cêntimos. -------------------------------------------------------------  

 
PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA 

 
O senhor Presidente da Câmara antes de dar por encerrada a presente reunião, deu a 
palavra ao senhor Presidente de Junta de São Brás, no sentido dele intervir sobre algum 
assunto de interesse para a freguesia. ----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, no uso da palavra, referenciou 
o excelente parque de estacionamento que a Câmara executou na freguesia de São Brás 
que, para além de servir a população local servirá de apoio a quem utiliza o edifício 
polivalente, referindo, que agora só esperava pela conclusão das obras do edifício do 
polivalente, por parte da entidade responsável, já que, uma das razões de não terem 
concluído o mesmo, tinha a ver com a falta de espaços para estacionarem. ----------------------  
Informou, ainda, que esteve há cerca de duas semanas a percorrer a freguesia de São Brás, 
junto com o senhor Presidente da Câmara e que fizeram o levantamento das intervenções 
que são necessárias realizar no próximo ano na freguesia, a nível dos caminhos rurais e 
sobre a reabilitação de passeios. Registou, ainda, com satisfação a execução da 
repavimentação da 1ª Travessa do Ramal. -----------------------------------------------------------------  
Quanto ao Ramal de São Brás onde se situa o edifico escolar, disse que a valeta existente 
ao longo da via tem sido objeto de vários pedidos feitos pela Junta junto da Direção 
Regional, por ser tratar de uma via regional, no sentido daqueles serviços reabilitarem a 
mesma com baias de estacionamento em substituição das valetas, porque estas e o bueiro 
existente só trazem inconvenientes para quem anda a pé naquela via, em especial, as 
crianças e os seus os pais, quando se deslocam e regressam da escola. -------------------------  
Informou que, também, tem solicitado ao governo outras intervenções na freguesia, nos 
lugares que são da responsabilidade do mesmo, como seja o caminho de acesso à Lagoa 
de São Brás, o podar das árvores do merendário da freguesia e a limpeza de alguns 
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recantos que em nada abona a paisagem para o turista que sabe desfrutar da beleza desta 
costa da ilha, mas que nada têm feito. -----------------------------------------------------------------------  
Solicitou, na ocasião, a intervenção do senhor Vereador Fernando Sousa, no sentido deste 
intervir junto do Governo Regional, para abordar os pontos que foram aqui focados, porque a 
freguesia precisa e estará disponível a colaborar com a mão-de-obra, caso seja necessário. 
. 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e solicitou ao senhor presidente de Junta de 
São Brás que lhe disponibilizasse os ofícios com as diligências que este fez junto do 
Governo, para ele poder reivindicar e reforçar os pedidos em causa, de modo a confrontar os 
responsáveis acerca daquilo que foi solicitado e que ainda esteja por executar.  ----------------  
Contudo, disse que não deixava de fazer o reparo que a Junta só tenha a apontar situações 
que esteja no âmbito do Governo e não que esteja à responsabilidade da Câmara. ------------  
Disse ficar satisfeito pela repavimentação da primeira Travessa do Ramal como, folgava em 
saber que o senhor Presidente da Câmara tenha sido proactivo na deslocação que fez à 
freguesia de São Bras para saber das intervenções que são necessárias levar a efeito nesta 
freguesia, para constar do Plano e Orçamento camarário do próximo ano, esperando, 
contudo, que igual iniciativa seja estendida às restantes freguesias do concelho. ---------------  
 
 

ENCERRAMENTO 
 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 11:30 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. ---------------------------------------------------------------------------- --------- 
 

 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 

___________________________ 
 


