
 

 

      
 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                         23 de Janeiro  de 2020 
 

 
 

ATA Nº 2 
 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, na sede da Junta de 
Freguesia de Matriz 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 e os senhores Vereadores Filipe Dias Cardoso 
Jorge, Carlos Manuel Paiva Anselmo, Fernando Moniz Sousa e Miguel Melo Sousa. ----------- 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vereadora, Cátia Filipa Carreiro Sousa, cuja ausência 
a Câmara justificou. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 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 iniciou a sua intervenção agradecendo o acolhimento feito 
pelo senhor Presidente de Junta de Freguesia de Matriz, Hernâni Ricardo Costa, passando 
de seguida a  palavra ao mesmo.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente de Junta da Freguesia de Matriz tomou a palavra e deu as boas 
vindas aos membros presentes deste órgão executivo camarário, acolhendo com satisfação 
a realização desta reunião pública na sede desta Junta de freguesia. ------------------------------  
 
De seguida disse que a Junta tem muitas expetativas em relação às obras previstas no 
Plano e Orçamento Camarário de 2020 para a freguesia da Matriz, as quais foram durante 
algum tempo reivindicadas pela Junta, nomeadamente, as obras relativas ao saneamento 
básico da Rua dos Condes da Ribeira Grande e da Rua das Freiras, como também a 
requalificação do Largo das Freiras e a construção de um Parque de estacionamento no 
Largo East Providence. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Informou, entretanto, que a Junta de freguesia de Matriz vai promover uma sessão pública, 
amanhã, dia 24 de janeiro, para esclarecimentos e recolha de contributos sobre o projeto da 
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Casa Mortuária que foi projetada para o terreno contíguo ao Cemitério de Nossa Senhora da 
Estrela, com o objetivo da mesma servir a cidade.  ------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse ter convidado para a referida sessão os senhores Presidentes de 
Junta de Freguesia da Ribeirinha e da Conceição e que, depois desta sessão, a intenção é 
que se avance com a conclusão do projeto, na expetativa das obras terem o seu início, ainda 
este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Informou, também, que a Junta está a concluir a obra da Casa do Espírito Santo do Bairro 
de Santa Luzia, a qual era uma velha reivindicação dos moradores daquele Bairro.  -----------  
Disse que esta obra e a relva sintética colocada pela Câmara no campo de jogos daquele 
bairro foi um contributo muito significativo para os seus moradores e uma mais-valia para a 
requalificação daquela zona. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Entretanto, passou a indicar que um dos principais problemas que tinha a registar a nível da 
freguesia da Matriz, estava relacionado com a falta de habitação.  ----------------------------------  
 
Nesta sequência, referiu que, devido ao aumento de turísticas, muitas das casas foram 
absorvidas e adaptadas a alojamento local e, aquelas que não foram assimiladas por este 
fenómeno estão com rendas muito elevadas, não sendo, por isso, fácil fixar jovens casais 
nesta freguesia de Matriz. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse sentido, e devido à falta de um parque habitacional para colmatar esta situação, disse 
que a alternativa seria, talvez, criar uma Cooperativa de Habitação Jovem, para que estes 
pudessem construir as suas próprias habitações, em regime de autoconstrução, já que 
haverá a possibilidade de se poder vir a localizar, em cooperação com a Câmara, terrenos 
disponíveis, para este efeito. -----------------------------------------------------------------------------------  
No que diz respeito às habitações camarárias existentes nos bairros sociais desta freguesia 
de Matriz, disse que os custos de manutenção com as mesmas tem sido elevado, porque ser 
recorrente ver os seus inquilinos a deslocarem-se à Junta, como também à Câmara, a 
reivindicarem, não só obras, como pequenos arranjos, onde se incluiu a simples substituição 
de uma lâmpada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face a esta situação, foi de opinião de que a Câmara deveria promover uma campanha para 
venda das referidas habitações, aos inquilinos das mesmas, a um preço simbólico, como 
forma de os responsabilizar a manter a manutenção das suas próprias habitações. ------------  
 
Outra situação que registou e que considerou relevante foi no sentido da Câmara promover 
o embelezamento das margens da ribeira, no troço entre a Ponte dos 8 Arcos e a nova 
ponte, sugerindo, para o efeito, a colocação de flores ao longo das suas margens. -------------  
 
Posteriormente destacou dois projetos que considerava serem estruturante para a freguesia 
da Matriz, nomeadamente, o projeto do Caminho da Tondela e o projeto da via litoral do 
Caminho da Chã das Gatas, que vai ligar a freguesia de Matriz à freguesia da Ribeirinha.  
Destacou, ainda, o projeto relativo à requalificação do Miradouro de Santa Luzia e o 
investimento da Zona Turística das Caldeiras da Ribeira Grande.------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara terminada a intervenção do senhor Presidente de Junta, 
Hernani Costa, tomou a palavra e iniciou a sua intervenção, respondendo às questões 
levantadas anteriormente pelo senhor Presidente de Junta. -------------------------------------------  
 
Assim, e sobre a falta de habitação, disse que era do seu conhecimento, embora tenha sido 
informado, por via não oficial, que o edifício de apartamentos inacabados localizados em 
Trás-os-Mosteiros já foram adquiridos pelo Governo Regional, na sequência da insolvência 
da empresa proprietária dos mesmos e que, é intenção do Governo retomar os trabalhos 
inacabados e concluir a obra. ----------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que se trata de uma boa notícia para a freguesia da Matriz, uma vez 
que o problema de falta de habitações poderá ficar ultrapassado com a conclusão das obras 
dos referidos edifícios. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Entretanto, informou, que deu a conhecer ao Governo que a Câmara estava na posse das 
garantias bancárias para a reabilitação dos arruamentos desta urbanização e que, estaria 
disponível em reunir com o departamento responsável do Governo, para que pudessem 
estar em sintonia aquando do arranque das obras.  ------------------------------------------------------     
 
Quanto à proposta relativa à criação de lotes destinados à autoconstrução, disse que seria 
também outra solução, como já aconteceu noutras localidades do concelho, havendo já 
alguns terrenos em vista e, logo que haja essa possibilidade de se adquirir os mesmos, que 
a Câmara estará disponível para apoiar a Junta nesse sentido. --------------------------------------  
 
Relativamente às casas camarárias e o facto de a Câmara as poder vender a preço 
simbólico, disse ser possível, uma vez que recentemente se procedeu à venda de uma 
moradia, noutro bairro, também a preço simbólico, dado o interesse manifestado pelo 
inquilino da mesma, cujo valor foi fixado em função de determinadas regras que estão 
previstas na lei, e que vão ao encontro dos rendimentos de cada agregado familiar. -----------  
 
Nesta sequência, disse que, havendo interessados no Bairro de Santa Luzia em adquirir as 
suas habitações, e que seja do conhecimento do senhor Presidente de Junta de Freguesia 
da Matriz, que ele poderá orientar os interessados a dirigirem-se à Câmara para se poder 
prosseguir com o processo de venda. Sugeriu, ainda, que o senhor Presidente de Junta 
poderá apelar junto dos inquilinos no sentido de adquirem as referidas habitações, que não 
deixa de ser a preços simbólicos, já que os valores a atingir poderão variar entre os mil e os 
cinco mil euros, sendo por isso uma boa oportunidade. -------------------------------------------------  
  
Quanto à manutenção das habitações camarárias, referiu que o parque habitacional atinge 
cerca de 500 moradias e que a Câmara tem vindo a atuar, dentro do possível, com algumas 
intervenções. Referiu, ainda, que sendo do conhecimento da Junta alguma intervenção que 
seja necessária fazer, com alguma urgência, que façam chegar essa informação à Divisão 
de Ação Social da Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                               23 de janeiro de 2020 

                   ATA nº 2 

 
 
 

 
 
 

 

4

Sobre as margens da ribeira, disse reconhecer que as mesmas carecem de um determinado 
cuidado, face à exposição das margens depois da construção da nova ponte, pelo que iria 
diligenciar nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Relativamente ao Caminho da Tondela, disse que está em fase de conclusão as aquisições 
dos terrenos necessários à realização da obra, informando que a mesma está prevista ter o 
seu início ainda este ano. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Quanto à via litoral da Chã das Gatas, disse haver um estudo prévio que já está a ser 
avaliado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre as Caldeiras da Ribeira Grande disse estar já a ser tratado a aquisição de uma 
parcela que vai ser destinada à construção de um parque de estacionamento junto à zona 
dos cozidos, como também irá proporcionar a correção da via que vai dar acesso ao Monte 
Escuro, cuja obra está prevista que fique concluída antes deste próximo verão. -----------------  
 
Quanto ao Miradouro de Santa Luzia, disse ser uma excelente oportunidade realizar esta 
obra ao abrigo de alguns programas comunitários, para se reabilitar aquele espaço, dado ser 
um ex-libris desta freguesia e, em simultâneo, da cidade. ----------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto tomou o uso da palavra e agradeceu ao 
senhor Presidente de Junta de Freguesia de Matriz a receção feita aos membros da 
Câmara, bem como a explanação que entretanto fez sobre os assuntos de interesse para a 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PROJETO DA CASA MORTUÁRIA  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa passou a colocar algumas questões relacionadas 
com o projeto da Casa Mortuária, perguntando, quem iria executar a obra, se seria a 
Câmara, enquanto dona do terreno ou se seria a Junta de Freguesia da Matriz. Perguntou, 
ainda, se estava garantido espaço na mesma, para a eventualidade de haver dois velórios, 
em simultâneo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente de Junta de Freguesia, Hernani Costa, tomou a palavra e 
esclareceu que a Câmara é a dona da obra e que o papel da Junta de Freguesia de Matriz, 
neste processo, foi no sentido de colaborar com a Câmara, auscultando a população, por 
estar mais próxima desta e promover a já referida sessão pública de esclarecimento, para 
recolha de contributos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Esclareceu, ainda, que o senhor Presidente da Câmara propôs também à Junta de 
Freguesia da Matriz que promovesse uma reunião conjunta com os Presidentes de Junta 
das duas freguesias vizinhas, Ribeirinha e Conceição, de modo a que o projeto da Casa 
Mortuária fosse elaborado, agregando as três freguesias do centro da cidade, sendo que o 
resultado da dita reunião foi a Ribeirinha a aceitar a proposta e a sua localização, enquanto 
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a Junta de Freguesia de Conceição não aceitou, porque reivindica uma casa mortuária para 
a sua freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu, também, que já em 2018 foi também a Junta a realizar uma sessão de 
esclarecimento junto da população, no sentido de ser ouvida quanto à localização da futura 
Casa Mortuária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à sessão a realizar no dia de amanhã, disse ser pública, no sentido de se apresentar 
a proposta de projeto do edifício da Casa Mortuária, para ser objeto de esclarecimentos e 
recolha de alguns contributos, para se poder avançar com a fase final do projeto, em 
definitivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entretanto, deu a conhecer o que está previsto em projeto, informando da existência de duas 
salas independentes, para a eventualidade de haver dois velórios em simultâneo, sendo uma 
mais pequena em relação à outra. Informou, entretanto, que estas duas salas são separadas 
por uma divisória amovível que poderá ser desviada e formar uma só sala. Quanto aos 
espaços de apoio às ditas salas, disse que são áreas que vão ser comuns de apoio às duas 
salas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente das Câmara entretanto interveio e esclareceu que o projeto e a obra 
da Casa Mortuária é da responsabilidade da Câmara e a estimativa prevista do seu custo 
poderá rondar os cento e cinquenta mil euros, não se podendo dar este valor como exato, 
dado que o projeto ainda está em fase de estudo, só depois de concluído é que poderão 
calcular a estimativa da obra. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
HABITAÇÃO SOCIAL 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa sobre as questões relacionadas com a habitação 
disse que era uma realidade a especulação imobiliária, também fruto do alojamento local, 
concordando que se colocasse à venda casas camarárias de modo a que os seus 
moradores pudessem ter um teto próprio e passassem a cuidar das mesmas, dado os 
valores simbólicos a que terão direito.  ----------------------------------------------------------------------  
Referiu, entretanto, que os adquirentes não poderão, posteriormente, continuar a pedir 
apoios, quer às Juntas, quer à Câmara, devendo haver regras a ter em conta com a venda 
das referidas casas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 Nesse sentido, sugeriu, que se preparasse uma campanha prévia, com indicação das 
regras, enviando a cada morador uma carta a informar do período de candidaturas, para os 
inquilinos manifestarem o interesse em adquirir as respetivas habitações.  ------------------------  
 
EDIFÍCIOS EM ESTADO DE ABANDONO EM TRÀS-OS-MOSTEIROS 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa disse ter ficado satisfeito com a regularização do 
processo relacionado com os edifícios de apartamentos que estão em estado de abandono 
na Rua Trás-os-Mosteiros, desta Cidade, deixando, contudo, um alerta, no sentido da 
Câmara e a Junta saber junto do Governo Regional que destino vão dar aos mesmos. --------  
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PROJETO DA TONDELA E CAMINHO DAS CALDEIRAS  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa sobre o projeto da Tondela disse que o 
prolongamento da Tondela até ao Caminho das Caldeiras seja considerado como uma 
estrada de acesso.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto ao Caminho das Caldeiras, disse que se tem falado muito no seu melhoramento e 
alargamento desta via. Nesta sequência, sugeriu que o referido Caminho seja preservado e 
classificado como “património” à semelhança do que acontece com o edificado.  ----------------  
Nesta sequência, disse que esta classificação seja negociada entre a Câmara e o Governo 
Regional, para se evitar que desapareça aquele tipo de pavimento em calçada, em estradas, 
que está em vias de extinção.----------------------------------------------------------------------------------  
 
PROJETO DA CHÃ DAS GATAS 
 
O Senhor Vereador Fernando Sousa sobre o projeto da Chã das Gatas, disse ser uma 
zona muito apelativa e com vistas muito bonitas, mas que há muitos caminhos que 
necessitam de serem reparados e que carecem de uma intervenção com mais urgência quer 
na freguesia da Ribeirinha quer na freguesia de Matriz, dando como exemplo, as ruas do 
Bairro de Santa Luzia que estão a necessitar de serem pavimentadas, entendendo, por isso, 
que não deveriam avançar com a Chã das Gatas sem primeiro se proceder à pavimentação 
do Bairro de Santa Luzia, para se dignificar aquele bairro. ---------------------------------------------  
 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, posteriormente, perguntou qual era o ponto da 
situação do furo para captação de água da zona de Santa Iria.  --------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou a palavra e sobre esta questão informou que 
aguardam o relatório dos trabalhos realizados e da confirmação do caudal que vai ser 
debitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto sugeriu que esta água fosse aproveitada 
para abastecer a parte alta da freguesia da Ribeirinha, já que o reservatório existente fica a 
uma cota muito próxima das casas, podendo este ficar só a abastecer as casas da zona 
baixa da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PEDIDO DE DOCUMENTOS 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa solicitou, entretanto, que na próxima reunião lhe seja 
entregue o mapa de apoios aos eventos que a Câmara pretende realizar no decorrer deste 
ano de 2020, incluindo os eventos que são apoiados, financeiramente pelo Municipio e que 
são promovidos por instituições externas à Câmara. ----------------------------------------------------  
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A senhora Vice Presidente da Câmara interveio e sobre o solicitado, disse que já está a 
ser feito um levantamento dos eventos que a Câmara pretende realizar este ano e que, os 
três maiores eventos que habitualmente se tem realizado no verão são para se manter.  -----  
Informou, ainda, que os protocolos relativos aos apoios a conceder vão ser elaborados por 
um Gabinete de Apoio Jurídico, externo à Câmara, os quais gostaria que fossem submetidos 
à aprovação deste órgão ainda no decorrer do próximo mês de março, de modo a permitir 
que haja tempo suficiente para se garantir uma melhor organização, quer no apoio logístico 
e naquilo com que os promotores dos eventos possam contar. ---------------------------------------  

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA – 2020 
 
O senhor Presidente da Câmara informou o órgão executivo do calendário da edição deste 
ano da Bolsa de Turismo de Lisboa e que, em representação deste município vai estar 
presente na mesma nos dias 11 e 12 de março, ficando a senhora Vice Presidente da 
Câmara, Tânia Fonseca presente no decorrer do período do evento. -------------------------------  
 
A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  
 
CONVITE PARA O CONVÍVIO DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXE – USA 
 
O senhor Presidente da Câmara levou ao conhecimento deste órgão que, a convite dos 
Amigos de Rabo de Peixe dos Estados Unidos, vai estar presente no convívio anual 
promovido pelos mesmos, que se vai realizar este ano no próximo dia 14 de março, em 
Massachusetts. 
 
A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  
 
PEDIDO DE PARECER ESCRITO – Túnel de Apoio ao Miradouro da Lagoa do Fogo 
 
Foi presente o ofício nº 233 de 13 de janeiro da Comissão de Assuntos Parlamentares, 
Ambiente e Trabalho da Assembleia Legislativa Regional, a solicitar o parecer escrito desta 
Câmara Municipal, até ao próximo dia 12 de fevereiro, no âmbito da petição nº 46/XI – anexa 
ao referido ofício com o título, “Contra a Construção de um Túnel de apoio ao Miradouro da 
Lagoa do Fogo e Controlo de acesso ao Miradouro e Caldeira”. --------------------------------------  
 
A Câmara depois de analisar e de debater o assunto da petição, expressou que, apesar não 
ter sido consultada na fase do projeto e de ter sido abordada só nesta fase, que o parecer a 
ser emitido deverá ser no sentido de que são a favor de haver melhorias no acesso à Lagoa 
do Fogo, para garantir a sua preservação, como deve ser tido em conta os objetivos do 
Plano Estratégico para o Turismo.  ---------------------------------------------------------------------------  
Da reflexão feita, foi também defendido que, na eventualidade de passar haver receitas no 
acesso à Lagoa do Fogo, que parte das receitas arrecadas deveriam ser investidas neste 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 
Por iniciativa do senhor Vereador Filipe Jorge, a Câmara deliberou, por unanimidade, exarar 
em ata a atribuição de um Voto de Congratulação à equipa júnior do Clube Desportivo Vera 
Cruz, da freguesia dos Fenais da Ajuda, por se ter sagrado campeã de São Miguel de futsal, 
feito inédito alcançado pelo emblema fundado há menos de dois anos. ----------------------------  
 
A conquista do título micaelense aconteceu após a vitória por 5-0 frente ao Santa Luzia 
quando ainda faltam disputar duas jornadas para o final do campeonato. Os sete pontos de 
vantagem sobre o segundo classificado (Achada FC) quando estão em disputa apenas mais 
seis permitiram à formação dos Fenais da Ajuda celebrar a conquista. -----------------------------  
 
O título de campeão de São Miguel confere ao Clube Desportivo Vera Cruz o direito de 
representar a Associação de Futebol de Ponta Delgada no campeonato regional, onde irá 
disputar o título regional com os representantes de Angra do Heroísmo e Horta. ----------------  
 
VOTO DE PESAR 
 
Por iniciativa do senhor Presidente da Câmara, foi deliberado, por unanimidade, exarar em 
ata um Voto de Pesar pelo falecimento de Maria de Fátima do Rego Borges, natural da 
freguesia da Conceição, deste concelho de Ribeira Grande, completou os estudos 
secundários em Ponta Delgada, de onde seguiu para Coimbra, em 1961, onde não haveria 
de completar os estudos académicos por contingências inadiáveis da vida.------------------------ 
 
Regressou a Ponta Delgada e, em 1976, ingressou na Universidade dos Açores onde obteve 
a licenciatura em Estudos Portugueses e Ingleses, iniciando a partir daí uma longa ligação 
com a academia açoriana onde foi, durante vários anos, assistente convidada e lecionou a 
cadeira de Cultura no âmbito do departamento de Línguas e Literaturas.---------------------------- 
 
Exerceu também funções no Banco de Portugal e dedicou parte da sua vida à escrita, 
deixando-nos vários livros, onde se destacam “Vai Chover Amanhã” (um conjunto de 
crónicas e contos) ou “A Cor Ciclame e os Desertos”, entre outros vários livros de contos.----- 
 
A sua casa-museu, na Ribeira Grande, preserva um espólio cultural de enorme valor, quer 
pelos móveis antigos que gostava de preservar, quer por outras relíquias de família que foi 
guardando e que, de certo modo, terão servido de inspiração à sua criação literária e ao 
indiscutível contributo que deu à literatura açoriana. ---------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA  
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA RIBEIRA 
GRANDE 

 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo 
do Município da Ribeira Grande foi submetido à aprovação da Câmara a concessão de um 
apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande no montante de 115.000,00€ (cento e quinze mil euros), para apoiar a execução do 
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seu Plano de Atividades e de Investimentos, cuja verba será deliberada por duodécimos até 
ao final do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o apoio 
financeiro requerido pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, autorizando a 
senhora Vice Presidente a outorgar o protocolo a celebrar entre as partes. ---------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara por se considerar impedido, ao abrigo do nº 6 do artigo 
55º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, não tomou parte da presente deliberação.------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa após esta votação disse que uma vez mais iria voltar 
a defender aquilo que sempre tem dito acerca dos apoios a conceder aos Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Grande.  -------------------------------------------------------------------------------  
Nesse sentido, disse ser de opinião de que a Câmara deveria celebrar uma parceria 
prolongada, com um financiamento que garantisse a efetividade de funções dos Bombeiros 
que estão com contratos precários, de modo a passarem para o quadro de pessoal daquela 
Associação Humanitária, de modo a permitir que eles possam melhorar as suas condições 
de vida, já que são eles que servem este concelho. -----------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que ao abrir-se este procedente, as restantes cooperações existentes nos 
Açores também poderiam vir a beneficiar com este exemplo.   ---------------------------------------  
 

2. ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO 
DIVINO ESPÍRITO SANTO DA MAIA 
 

No seguimento da deliberação do dia 18 de abril de 2019, foi submetido à consideração da 
Câmara a celebração de uma adenda ao protocolo celebrado a 22 de abril do mesmo ano, 
com a Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Espírito Santo da Maia, para apoiar as obras de 
conservação e de requalificação do Centro Social e Paroquial da Maia, no valor de 
15.000,00 €, no sentido do período da vigência do mesmo, previsto na cláusula segunda do 
referido protocolo, passar a ser até ao final do corrente ano de 2020.  ------------------------------  
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
adenda que prolonga o período da vigência do referido protocolo, até ao final do corrente 
ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. AFETAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PUBLICO MUNICIPAL NO 
ÂMBITO DA OBRA DE “ALARGAMENTO DO CAMINHO DAS GRAMAS, FREGUESIA DA 
RIBEIRINHA" 

 
No âmbito da obra de “Alargamento do Caminho das Gramas, freguesia da Ribeirinha" foi 
submetido à consideração da Câmara a afetação das seguintes parcelas para o domínio 
público municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------------
      

 156,34 metros quadrados do terreno inscrito na matriz cadastral sob o artigo 19º 
Secção E da freguesia da Ribeirinha; --------------------------------------------------------------- 

 77,80 metros quadrados do terreno inscrito na matriz cadastral sob o artigo 25 
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Secção E da freguesia da Ribeirinha; ---------------------------------------------------------------  
 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal as afetações das duas parcelas anteriormente descritas. 
 

2. DECLARAÇÕES DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS E 
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Em conformidade com a alínea a) e b) do número 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, foram presentes para efeito de 
conhecimento, três Declarações emitidas pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 
Financeira, onde declara:  ----------------------------------------------------------------------------  
 

1. Que o Município da Ribeira Grande não registou pagamentos em atraso;----------------- 
2. Que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019 se 

encontram devidamente registados na base de dados centrais de encargos 
plurianuais; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que o Município de Ribeira Grande registou recebimentos em atraso, destacando-se 
da listagem o seguinte quadro: --------------------------------------------------------------- 

 

Entidade devedora Objeto do Contrato ARAAL 
Montante 
em atraso 

Obs 

 

Região Autónoma dos 
Açores - Direção 
Regional da Habitação 

Contrato ARAAL de Coordenação de 
21-02-1997 para concretização do 
processo de coordenação técnica-
financeira entre as partes contratantes 
na realização dos trabalhos relativos ao 
empreendimento de construção de 205 
fogos para habitação social que 
constituem objeto do acordo de 
colaboração celebrado em 28-09-1995 
entre o IGAPHE, INH, GR e Município 
de Ribeira Grande. 

753 500,46 

Serviço da divida do 
2º semestre de 2017; 
1º e 2º semestre de 
2018; 1º e 2º 
semestre de 2019 

Região Autónoma dos 
Açores - Direção 
Regional da Habitação 

Contrato ARAAL - Arrendamento de 89 
fogos destinados a agregados familiares 
em situação de grave carência 
habitacional - PROHABITA 

252 400,50 
2º Semestre de 2018; 
1º e 2º semestre de 
2019 

   Total 1 005 900,96   

 

A Câmara tomou conhecimento dos conteúdos das referidas Declarações e, considerando o 
que determina a alínea c) do nº 2 do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de março, deliberou, 
por unanimidade e em minuta, remeter as mesmas e seus anexos para conhecimento da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara entretanto informou que tem feito diligências, no sentido 
da Câmara ser ressarcida dos valores não pagos por parte do Governo Regional, e que tem 
vindo a acumular, situação que disse não ser aceitável, já que esta é a única Câmara dos 
Açores a quem o Governo não faz tais transferências, dado que, em reunião do Conselho de 
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Ilha e numa reunião da AMRAA abordou esta situação e as Câmaras presentes não tiveram 
a apontar qualquer tipo de atrasos nos pagamentos por parte do Governo.------------------------
  
 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

APOIOS FINANCEIROS  
 
1. No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto foi submetido à consideração da 
Câmara a concessão dos seguintes apoios financeiros: ---------------------------------------------- 
 

1.1 Clube Atlético Desportivo de São Pedro a concessão de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros) para apoiar o primeiro campeonato de trail running a 
realizar neste concelho com a participação de 150 atletas, no próximo dia 16 de 
fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio indicado de dois mil e quinhentos euros ao Clube Atlético Desportivo de 
São Pedro da freguesia de Ribeira Seca, destinado a apoiar o mencionado evento, dando 
poderes ao senhor presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar.------------------- 

 
1.2  Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde a concessão de 7.500,00 

€ (sete mil e quinhentos euros), para apoiar as atividades que estimulem o 
ingresso e continuidade no Centro Municipal de Marcha e Corrida da Ribeira 
Grande, com a criação de condições para o desenvolvimento e promoção do 
projeto desportivo do concelho.----------------------------------------------------------------- 
 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio indicado de sete mil e quinhentos euros ao Clube Desportivo e Cultural 
Juventude Ilha Verde, para apoiar o projeto da candidatura apresentada, dando poderes ao 
senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. --------------------------------- 

 
1.3 Refresching Podium - Associação de Desportos Motorizados, a concessão 

de um apoio financeiro no valor de 9.500,00 €(nove mil e quinhentos euros) 
para apoiar uma prova regional incluída no calendário das provas da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting, a realizar neste concelho inserida no 
troféu 2020 Especiais Sprint, trazendo vários automobilistas a nível local e 
regional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio indicado de nove mil e quinhentos euros ao Refresching Podium - 
Associação de Desportos Motorizados para apoiar o projeto da candidatura apresentada, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar.--------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, relativamente a estes três apoios que foram 
autorizados, sugeriu que a Câmara deveria aproveitar os três eventos que vão ser realizados 
neste concelho, para lançar uma mensagem alusiva à responsabilidade ambiental, a qual 
poderia ser associada aos equipamentos a utilizar pelos participantes.------------------------------ 
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No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e 
Recreativo, foi submetido à consideração da Câmara a concessão do seguinte apoio 
financeiro:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.4 Casa do Povo do Pico da Pedra a concessão de um apoio financeiro no 
valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) para apoiar a realização do 
Corso Carnavalesco deste ano, que se realiza na freguesia do Pico da Pedra 
e que já é considerado um marco no Carnaval Micaelense.------------------------- 

 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio indicado de três mil e quinhentos euros à Casa do Povo do Pico da 
Pedra, para apoiar a realização do Corso Carnavalesco que se vai realizar na Freguesia do 
Pico da Pedra no próximo dia 23 de fevereiro, dando poderes ao senhor Presidente da 
Câmara para outorgar o protocolo a celebrar.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Filipe Jorge por se considerar impedido, ao abrigo do nº 6 do artigo 55º 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro, não tomou parte da presente deliberação.--------------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa relativamente a este apoio foi de opinião de que a 
Câmara deveria fazer uma divulgação do referido Corso Carnavalesco do Pico da Pedra, 
através de outdoor’s, tendo em conta a dimensão e qualidade do referido Corso, justificando-
se, reforçar o apoio nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------- 
Referiu, ainda, que a Câmara, junto com a Junta de Freguesia do Pico da Pedra, deveriam 
começar a precaver locais alternativos ao estacionamento de viaturas, para se garantir o 
bom ordenamento do trânsito naquele dia, dado o número elevado de pessoas que se 
deslocam ao Pico da Pedra para ver o referido Corso. -------------------------------------------------- 
 

2. ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO CONJUNTA DO “CARNAVAL – BAILE 
DE MÁSCARAS”, 2020 

 

Foi submetido à aprovação da Câmara a celebração do seguinte acordo de colaboração:----  
 

Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE, pessoa coletiva n.º 512013241, com sede no Largo Conselheiro Hintze 
Ribeiro, 9600-509 Ribeira Grande, aqui representada pelo seu Presidente da Câmara Municipal, 
Alexandre Branco Gaudêncio, com poderes para o ato, doravante denominado por “Município”,-------- 

E -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FILIPE MANUEL MELO PACHECO, pessoa coletiva n.º 228 429 617 com sede na Travessa de 
Bernardo Manuel Silveira Estrela, n.º 1, freguesia de Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande, 
doravante denominado por “Promotor”,---------------------------------------------------------------------------------- 

Em conjunto designadas por “Outorgantes”. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Tendo em conta as atividades propostas nos planos anuais de atividades da área cultural, 
nomeadamente nos programas festivos previstos para o Carnaval de 2020; ---------------------------- 
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B) O Promotor, pela sua experiência e conhecimento do meio, pode constituir um parceiro 
estratégico para a Câmara deste Concelho, através do desenvolvimento de projetos e de 
divulgação de atividades em áreas de caráter cultural e festivo;--------------------------------------------- 

C) Esta modalidade de Acordo pode impulsionar novas práticas de sucesso no campo das 
iniciativas privadas, sendo igualmente prioritário uma aproximação à sociedade envolvente;-------- 

D) Constitui missão do Município, nos termos da lei, a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios da respetiva população, possuindo, designadamente, atribuições no domínio da 
educação, património, cultura e tempos livres, de acordo com o que se encontra elencado no 
artigo 23.º, n.º 2, alíneas d), e) e f) do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual versão).------------------------------------------------------------------------------- 

 

É CELEBRADO O PRESENTE ACORDO DE COLABORAÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS: 

CLÁUSULA 1.ª 
OBJETO 

O presente Acordo de colaboração tem com objeto principal, a realização de uma parceira para a 
promoção, produção e realização conjunta da edição de 2019 do “CARNAVAL – BAILE DE 
MÁSCARAS”, a realizar no dia 22 de fevereiro de 2020.------------------------------------------------------------- 
 

CLÁUSULA 2.ª 
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO PROMOTOR 

1 -  Pelo presente Acordo, o promotor obriga-se ao cumprimento das seguintes obrigações principais: 
a) Realizar toda a preparação, planeamento e gestão da produção do CARNAVAL – BAILE DE 

MÁSCARAS, incluindo a contratação de promotores, staff de apoio, barmen, entre outros, 
praticando todos os atos materiais e formais para o efeito;----------------------------------------------- 

b)  Definir um cartaz de artistas a atuar, assumindo os respetivos encargos;--------------------------- 
c) Suportar todos os encargos com o aluguer de equipamento de produção, nas quantidades 

necessárias e suficientes para a boa execução da prestação;-------------------------------------------- 
d) Proceder à instalação do PA e Backline e gestão de palcos, luzes de projeção e videowalls, 

mesa(s) de som, colunas de som e amplificação que se revelem necessários, à realização do 
evento e de acordo com os requisitos dos artistas e qualidade do evento;-------------------------- 

e) Fornecer, instalar e gerir o sistema de registadoras (POS); ---------------------------------------------- 
f) Contratar os seguros de responsabilidade civil, danos próprios e acidentes de 

pessoal/artistas;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Garantir a segurança privada, agentes de autoridade e bombeiros;------------------------------------- 
h) A promoção e divulgação do evento, nas quantidades necessárias e suficientes para a 

divulgação do mesmo e do Concelho da Ribeira Grande, nos seguintes meios: redes sociais, 
televisão, rádio, jornais e revistas, em locais estratégicos, cartazes, flyers e mupis.---------------- 

2 -  Correm por conta do promotor todas as despesas de alojamento, alimentação e deslocação dos 
seus meios humanos, bem como todas as despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 
manutenção dos seus meios técnicos, materiais e informáticos.---------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 3.ª 

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO  
1. Para efeitos da concretização do objeto do presente Acordo, o Município cede, gratuitamente, as 

instalações do teatro Ribeiragrandense. ---------------------------------------------------------------------------- 
2. Pelo presente Acordo, o Município obriga-se ao cumprimento das seguintes obrigações principais, 

assim que o promotor faça chegar ao Município os dados e/ou documentos necessários:------------ 
a) Garantir as licenças e autorizações das diferentes entidades públicas, privadas ou 

cooperativas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Garantir a realização dos planos de segurança e prevenção;-------------------------------------------- 
c) Produzir material audiovisual do evento com vista à promoção do concelho; ------------------------ 
d) Assegurar a limpeza e higiene do espaço após o evento.------------------------------------------------- 
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CLÁUSULA 4.ª 
BILHETES DE INGRESSO 

O promotor, com a concordância do Município, fixará os valores dos bilhetes de entrada, bem como 
as respetivas fases de venda e suas condições, ficando com a sua receita, para fazer face às 
despesas mencionadas na Cláusula 2.ª.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 5.ª 

FORMA DE EXECUÇÃO DO ACORDO 

1. Para o acompanhamento da execução do presente Acordo, o promotor obriga-se a manter, com 
uma periodicidade semanal, reuniões de coordenação com os representantes do Município.------- 

2. Para agilização dos procedimentos, o Município deverá nomear um gestor/representante para o 
presente Acordo, que deverá centralizar todas as comunicações necessárias para a sua 
execução.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 6.ª 

MEIOS AFETOS À EXECUÇÃO DO ACORDO 

1 -  O promotor obriga-se a recorrer a todos os meios técnicos, materiais e informáticos, que sejam 
necessários e adequados à produção do evento, bem como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.----------------------- 

2 -  No caso de o Município verificar que os meios utilizados pelo promotor são insuficientes ou 
inadequados à boa execução do acordo, pode aquela solicitar o seu reforço, incluindo a aquisição 
de meios materiais, ou a sua modificação, ou substituição.---------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 7.ª 

MEIOS HUMANOS  

1. Ambos os outorgantes obrigam-se a mobilizar todos os meios humanos necessários à produção do 
evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O promotor obriga-se também a assegurar que todos os meios humanos utilizados coloquem a sua 
perícia, cuidado e diligência na realização dos serviços que lhe forem cometidos no âmbito da sua 
capacidade profissional.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Município pode solicitar a alteração da composição da equipa de produção, bem como dos 
prazos de permanência previstos para cada um dos seus membros, de acordo com as 
necessidades de execução do Acordo.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 8.ª 

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO ACORDO 

No prazo de sessenta dias após a conclusão da edição do evento, o promotor entrega ao Município 

um relatório final da produção do evento CARNAVAL – BAILE DE MÁSCARAS.----------------------------- 
 

CLÁUSULA 9.ª 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente Acordo confere à 
outra parte, nos termos gerais de direito, o direito de o resolver, sem prejuízo das 
correspondentes indemnizações legais e contratuais.----------------------------------------------------------- 

2. O direito de resolução do Acordo exerce-se mediante declaração enviada à outra parte e produz 
efeitos imediatos após a receção dessa declaração, mas é afastado se a parte faltosa entretanto 
tiver cumprido com as obrigações em falta.------------------------------------------------------------------------ 

 
CLÁUSULA 10.ª 

CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
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1. Não podem ser impostas penalidades, nem é havida como incumprimento, a não realização 
pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força 
maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 
alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da 
celebração do Acordo e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 
logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 
cumprimento das obrigações.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CLÁUSULA 11.ª 

DEVERES DE INFORMAÇÃO 
1. Cada um dos Outorgante deve informar sem demora a outra parte de quaisquer circunstâncias 

que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do 
Acordo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 
constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento, ou o cumprimento 
tempestivo, de qualquer uma das suas obrigações.------------------------------------------------------------- 

3. No prazo de 5 dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a outra do 
tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do Acordo.-------------------- 

 
CLÁUSULA 12.ª 

CONFIDENCIALIDADE 
1. As partes obrigam-se a não divulgar quaisquer informações que obtenha no âmbito da execução 

do presente Acordo, mesmo após a extinção das demais obrigações decorrentes do mesmo.----- 
2. As partes obrigam-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à execução 

do Acordo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Os dispostos na presente cláusula não se aplica aos casos de publicação de informação 

legalmente obrigatória, devendo ser reduzida ao mínimo indispensável ao seu cumprimento.------ 
 

CLÁUSULA 13.ª 
PRINCÍPIOS INTERPRETATIVOS 

2 -  As ações que vierem a ser lançadas na sequência deste Acordo são implementadas numa ótica 
de confiança mútua e princípio de boa-fé. --------------------------------------------------------------------------- 

3 -  Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente Acordo serão dirimidas por acordo 
entre ambas as partes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 -  O presente Acordo poderá ser alterado por qualquer termo aditivo escrito.-------------------------------- 
 

CLÁUSULA 14.ª 
COMPROMISSOS FINANCEIROS  

O presente Acordo não implica compromissos financeiros ou transferências de recursos entre as 
partes, exceto as expressamente previstas.------------------------------------------------------------------------------ 
 

CLÁUSULA 15.ª 
ENTRADA EM VIGOR 

O Acordo entra em vigor no dia seguinte ao dia da sua assinatura. 
 
A minuta do presente Acordo foi autorizada por deliberação da Câmara Municipal da Ribeira Grande 
de ________________________, conforme consta da respetiva ata ____, de que se anexa fotocópia. 
 
O presente Acordo, elaborado em duplicado, por exprimir a vontade dos Outorgantes, destina-se um 
exemplar a cada uma das partes, sendo constituído por ____ páginas, as primeiras rubricadas e a 
última assinada pelos Outorgantes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores 
Vereadores eleitos pelo PS, aprovar os termos do documento anteriormente transcrito.-------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa justificou o sentido de voto do PS, referindo que, 
como se trata de um acordo a celebrar com um particular, que a Câmara deveria ter optado 
pela elaboração de um Caderno de Encargos com o objetivo de o divulgar através de 
concurso, de modo a permitir que houvesse mais candidatos a concorrer, para assumir a 
realização desta festa de carnaval no Teatro Ribeiragrandense. -------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 
 

1. REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO DA FRENTE MAR NA CIDADE DA RIBEIRA GRANDE 
 

 
Sobre o assunto em título, foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão de 
Obras Públicas e Trânsito, como a seguir transcreve:----------------------------------------------------- 
 
Venho pela presente informar a V. Exa. que o empreiteiro apresentou a 3ª Revisão de 
Preços da empreitada relativa aos autos de trabalhos contratuais nºs 1 a 23.---------------------- 

Sendo que e de acordo com o parecer da fiscalização que junto se anexa:------------------------- 

 O valor da revisão de preços definitiva final dos Autos de Trabalhos Contratuais n.º 1 a 
23 no valor de 101.800,70 € S/IVA;------------------------------------------------------------------------ 

Sendo que o valor da revisão de preços provisória já faturado foi de 89.236,97 € S/IVA-------- 
 
Na sequência do ponto anterior propõe-se aprovar a referida revisão de preços no valor de 
12.563,73 € (doze mil quinhentos e sessenta e três euros e setenta e três cêntimos) 
S/IVA, que resultam do valor total da revisão de preços final de 101.800,70 € S/IVA 
subtraindo o valor já faturado de 89.236,97 € S/IVA.------------------------------------------------------- 
 
A Câmara com fundamento na informação anteriormente transcrita deliberou, por 
unanimidade aprovar a terceira revisão de preços em conformidade com os valores 
indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
 

1. RESUMO DIÁRIO DE RESOURARIA 
 
Nesta reunião a Câmara tomou conhecimento que o saldo em dinheiro de Operações 
Orçamentais apurado no Resumo Diário de Tesouraria de 17 de janeiro era de três milhões, 
cento e oitenta sete mil, oitenta três euros e setenta quatro cêntimos e o saldo de operações 
não orçamentais era setenta mil, quinhentos e vinte euros e oito cêntimos.----------------------- 
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ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:30 horas, foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
pelos membros presentes, foi aprovada nem minuta para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

__________________________________ 


