
      
 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                         06 de feve reiro  de 
2020 

 
 

 
ATA Nº 3 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, no salão nobre dos Paços do 
Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande, presidida 
pelo senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio estando presente os 
senhores Vereadores, Filipe Dias Cardoso Jorge, Carlos Manuel Paiva Anselmo, Fernando 
Moniz Sousa e Miguel de Melo Sousa. --- ------------------------------------------------------------------  
 
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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vice Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida 
Moreira da Fonseca, por se encontrar em gozo de férias e a senhora Vereadora Cátia Filipa 
Carreiro Sousa, por se encontrar de licença de maternidade, cujas ausências a Câmara 
justificou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
EXPROPRIAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO PRÉDIO RÚ STICO 49 SEÇÃO D NO 
ÂMBITO DA OBRA DE “REABILITAÇÃO DO CAMINHO DA TONDE LA, MATRIZ”  
- Retificação à ata nº 10 de 16-05-2019 
 
Por ter saído com inexatidão o nome da obra do Caminho da Tondela que consta do ponto 4 
da página 10 da ata nº 10 da reunião ordinária deste órgão executivo do passado dia 16 de 
maio de 2019, retifica-se, assim, parte do texto da informação transcrita na referida ata, de 
modo a que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
… Onde se lê… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
… “REABILITAÇÃO DO CAMINHO DA TONDELA, MATRIZ” ---- ----------------------------------------- 

… Deve ler-se … - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

… “REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA TONDELA, MATRIZ” -- --------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA  

 
GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA  
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1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COM PETÊNCIAS ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE E A JUNTA DE FRE GUESIA DA RIBEIRA 
GRANDE - MATRIZ 

 
Foi submetido à consideração da Câmara, nos termos das disposições conjugadas na alínea 
k) do artigo 25.º e na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º e no artigo 120.º, todos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a aprovação a minuta do contrato interadministrativos para 
delegação de competências a celebrar entre a Câmara e a Junta de freguesia da Matriz 
acompanhado do estudo para demonstração do cumprimento dos requisitos previstos no nº 
3 do artigo 115º da já mencionada Lei 75/2013, como a seguir se transcreve: -------------------- 

 
Nota Justificativa 

 
A descentralização administrativa, que visa a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção 
da coesão territorial, a melhoria da qualidade de serviços prestados às populações e a racionalização 
dos recursos disponíveis, concretiza-se através da celebração de acordos de delegação de 
competências entre os municípios e as juntas de freguesia.--------------------------------------------------------- 

 
Deste modo e considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
a) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013, estabelece um novo regime jurídico das 

autarquias locais e da transferência de competências;---------------------------------------------------- 
b) Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, a Câmara Municipal submete à 

Assembleia Municipal, para efeitos de autorização (conforme o disposto na alínea k) do n.º 1 
do artigo 25.º, ainda da citada Lei), a celebração de contratos interadministrativos de 
delegação de competências nas Juntas de Freguesia, onde figurem expressamente as 
competências delegadas e os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 
suficientes ao seu exercício;--------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, a Câmara Municipal compete 
deliberar sobre a forma de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à execução de obras de interesse para o Município. -------------------- 

d) Os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias, conforme 
o disposto no n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e essa delegação 
depende de aprovação dos órgãos representativos da freguesia, a qual se consubstancia com 
observância do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º 
da referida Lei;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Conforme o determinado no artigo 120.º da supracitada Lei, os municípios concretizam a 
delegação de competências nas freguesias através da celebração de contratos 
interadministrativos que abrangem todos os domínios dos interesses próprios das 
populações, com especial atenção aos serviços e atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Os documentos previsionais económicos e orçamentais para o ano de 2020, aprovados em 
Assembleia Municipal de vinte e oito de dezembro de 2019 incluem meios financeiros para a 
execução de obras na área da proteção do meio ambiente e conservação da natureza 
(objectivo 2 programa 246, noutras funções; (objectivo 4 e programa 421).-------------------------- 
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g) A proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal foi aprovada em reunião de ___de __de 2020 e autorizada pela Assembleia 
Municipal na sessão de __de__ de 2020;----------------------------------------------------------------------- 

h) A proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, apresentada pela 
Junta de Freguesia de ______ em reunião realizada em ___de ___de 2020, foi aceite e 
ratificada pela Assembleia de Freguesia em sessão de ___de ___de 2020.-------------------------- 

 
É celebrado e aceite sem reservas o presente contrato interadministrativo de delegação de 

competências entre:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE , representada pelo seu Presidente, Alexandre 

Branco Gaudêncio,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRA GRANDE - MATRIZ, representada pelo seu Presidente, 
Hernâni Ricardo Costa,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
É estabelecido o presente contrato que se rege pelas disposições a seguir exaradas:----------------- 
 

Cláusula Primeira 
(Enquadramento Legal) 

A celebração e execução do presente contrato, rege-se pelo disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro e, subsidariamente, pelo Código dos Contratos Públicos e Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda 
(Objeto) 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os atos necessários ao exercício das 
competências descritas na cláusula quinta do presente contrato.-------------------------------------------------- 
2. À Junta de Freguesia passa a caber a responsabilidade e a prossecução da execução das obras 
delegadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira 
(Poder de Avocação) 

O disposto em qualquer das cláusulas do presente contrato, não prejudica o exercício do poder de 
avocação da competência delegada, nos termos do disposto no número 2, do artigo 49.º, do 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. (Código do Procedimento Administrativo).------------------------ 

 
Cláusula Quarta 

(Deveres da Junta de Freguesia) 
1. Executar, dentro do limite financeiro e nos prazos definidos, o apoio definido na cláusula oitava 
para a execução da obra objeto do presente contrato interadministrativo. -------------------------------------  
2. Cumprir integralmente as competências objeto de delegação no presente contrato.-------------------- 
3. Respeitar toda a legislação em vigor, bem como os regulamentos municipais quando aplicáveis.--- 
4. O cumprimento integral das disposições previstas nas cláusulas nona e décima primeira do 
presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Quinta 
(Competências Delegadas) 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                            06 de fevereiro de 2020 

                   ATA nº 3 

 
 
 

 
 
 

4

1. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia concretizam a delegação de competências em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações. ---------------------------------------------. 

2. A natureza e o tipo de competências delegadas obedecem a princípios de intangibilidade das 
atribuições municipais, de prossecução do interesse público, de continuidade da prestação do 
serviço público e de necessidade e suficiência de recursos.---------------------------------------------- 

3. São delegadas na Junta de Freguesia a seguinte competência material e funcional:---------------- 
a) Projeto Mais Caldeiras  (Conservação, Limpeza e Apoio à Zona Turística dos Cozidos e 

Caldeiras da Ribeira Grande.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cláusula Sexta 
(Recursos Humanos)  

A Câmara Municipal não colocará na Junta de Freguesia, ao abrigo do presente contrato qualquer 
recurso humano, necessários ao exercício da competência delegada.------------------------------------------- 

 
Cláusula Sétima 

(Recursos Patrimoniais) 
1. São transferidos, com vista ao exercício da competência delegada, pela Câmara Municipal para a 
Junta de Freguesia o uso do seu património.----------------------------------------------------------------------------- 
2. A transferência do uso dos referidos bens manter-se-á apenas enquanto vigorar este contrato e a 
respetiva delegação de competências.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cláusula Oitava 

(Recursos Financeiros) 
1. A Câmara Municipal transfere para a Junta de Freguesia para financiamento das competências 
delegadas até ao montante de 42.900,00€ (quarenta e dois mil e novecentos euros), cabimentado sob 
o n.º ___/20__, e com o compromisso n.º ____/20__.----------------------------------------------------------------- 
2. A transferência da verba referida no número anterior será processada até ao final de 2020, nas 
seguintes condições;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Por duodécimos até final do corrente ano.--------------------------------------------------------------------- 
 

Cláusula Nona 
(Despesas Elegíveis) 

1. Considera-se despesa elegível, a despesa efetivamente paga, perfeitamente identificada e 
claramente associada à concretização de uma operação, cuja natureza e data de realização 
respeitem o estipulado no presente contrato.---------------------------------------------------------------------------- 
2. Para efeitos de justificação da aplicação das verbas transferidas, serão consideradas elegíveis as 
despesas decorrentes da realização das competências delegadas descritas na cláusula quinta.--------- 

 
Cláusula Décima 

(Assistência Técnica) 
Para cumprimento das competências, a Junta de Freguesia poderá solicitar à Câmara Municipal a 
prestação de assistência técnica sempre que não disponha para efeito dos recursos necessários. ------ 

 
Cláusula Décima Primeira  
(Relatórios de Execução) 

1. A Junta de Freguesia compromete-se a enviar após a execução do objeto do presente contrato, à 
Câmara Municipal, um relatório completo de execução das correspondentes atividades desenvolvidas. 
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2. O relatório a apresentar deverá conter as seguintes informações:---------------------------------------------- 
a) Descrição e identificação do investimento realizado.-------------------------------------------------- 
b) Quantificação dos valores aplicados no investimento do presente contrato, com a 

apresentação de autos de medição e conta final ( se aplicável)------------------------------------ 
c) Descrição das rubricas contabilísticas onde foram registadas as despesas.------------------- 

3. Caso os elementos solicitados no relatório impeçam uma leitura clara dos objetivos pretendidos 
com o presente contrato, a Câmara Municipal de Ribeira Grande, reserva-se o direito de solicitar 
informação complementar a fim de colmatar as dúvidas suscitadas.---------------------------------------------- 
4. A Câmara Municipal de Ribeira Grande, reserva-se o direito de sempre e quando achar 
conveniente solicitar a apresentação dos documentos comprovativos de despesa realizada no âmbito 
do presente contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência do Contrato) 
1. O presente acordo terá um período de vigência até 31 de dezembro de 2020. 
2. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes públicos não determina a caducidade de contrato. 
3. Os contraentes podem revogar o contrato por mútuo acordo.---------------------------------------------------- 
4. Quando a resolução for da iniciativa da Junta de Freguesia esta obriga-se a garantir as obrigações 
assumidas respeitantes ao período correspondente às verbas transferidas pela Câmara Municipal.----- 
 

Cláusula Décima Terceira 
(Resolução por Incumprimento) 

1. Os contraentes públicos podem unilateralmente resolver o contrato por incumprimento da 
contraparte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. São motivos de resolução do contrato o não cumprimento do disposto nas cláusulas quarta, oitava 
e décima primeira do presente contrato.----------------------------------------------------------------------------------- 
3. O contrato pode ainda ser resolvido por razões de relevante interesse público devidamente 
fundamentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Por motivo imputável á junta de freguesia, se não for executado parcialmente ou totalmente o 
objeto do presente contrato, a Camara Municipal de Ribeira Grande reserva-se o direito de exigir a 
devolução integral da transferência mencionada no nº 1 da cláusula oitava. ----------------------------------- 

 
Cláusula Décima Quarta  
(Duvidas e Omissões) 

1. As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do presente contrato bem como as 
omissões que se torne necessário suprir, serão resolvidos por entendimento entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  Em caso de desacordo quanto à interpretação a dar ou à forma de colmatar a omissão, 
competirá à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, fixar a interpretação ou 
aprovar cláusula que suprima a lacuna.----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste 
contrato de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta 
Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro.-------------------------------------------------------------------- 

 
Cláusula Décima Quinta  
(Consulta do Contrato) 
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Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 130º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o contrato estará 
disponível para consulta na página do município.---------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
minuta anteriormente transcrita para celebração do contrato interadministrativos a celebrar 
com a Junta de Freguesia de Matriz, para concretização da delegação das competências 
descritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, dar poderes ao senhor Presidente da 
Câmara para outorgar o referido contrato, depois de ser submetido e aprovado pela 
Assembleia Municipal, ao abrigo da legislação invocada. ---------------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa,  entretanto, tomou a palavra e disse ser de opinião de 
que a Câmara deveria mandar elaborar um estudo prévio para se prolongar o Caminho da 
Tondela até às Caldeiras da Ribeira Grande, demonstrando, na ocasião, o possível traçado 
da nova via, de modo haver a possibilidade de se requalificar o Caminho das Caldeiras, com 
o objetivo de se manter as suas características de origem, com a pedra da calçada 
existente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu, ainda, que este novo traçado só irá beneficiar o acesso aos seus moradores e a 
quem procura os recursos naturais existentes nas Caldeiras, em alternativa ao atual traçado 
do Caminho das Caldeiras e ao seu estado atual. --------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 
1. PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕE S DO PLANO DE 2020  

 
Pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira foi submetido à consideração 
da Câmara uma informação com a proposta da primeira revisão ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano de 2020, bem como a assunção dos compromissos plurianuais das 
referidas rubricas, como a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------- 
 
Com a entrada em vigor do SNC-AP em 01-01-2020, o orçamento passou a ser enquadrado 
num plano orçamental plurianual, e perante esta situação torna-se necessário reforçar o 
orçamento da receita e da despesa de forma a totalizar 24.019.500€, 24.139.598€, 
24.260.295€ e 24.381.597€ em 2021, 2022, 2023 e 2024, respetivamente, conforme Quadro 
Plurianual Municipal para 2020 aprovado aquando da aprovação do Orçamento Municipal 
para 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta revisão também o reforço dos Fundos do Estado, conforme proposta da Lei de 
Orçamento de Estado para 2020.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Assim, a presente proposta de revisão orçamental no valor de 907.167,00€, destina-se a 
inscrever  as seguintes rubricas:-------------------------------------------------------------------------------- 
 
→ Receita: 
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06030107 - Participação no IVA - Art 26º -A da Lei nº 73/2013 
 
→ GOP: 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 2  211 2020 33 
 OPJ Concelhio-Mini Ginásio 

EB1/JI de Santa Bárbara 55000 

 2  211 2020 34 

 OPJ Escolar 1-Parque Infantil no 
recreio da EB1/JI de Santa 
Bárbara 15000 

 2  211 2020 35 

 OPJ Escolar 2-Projectores a um 
passo da inovação EB1/JI 
Luísa Constantina 15000 

 2  211 2020 36  Conservação da EB/JI Foros 50000 

 2  211 2020 37  Conservação da EB/JI Maia 70000 

 2  211 2020 38 
 Conservação da EB/JI Fenais da 

Ajuda 40000 

 2  211 2020 5001 

 OPJ Escolar 3-Remodelação sala 
de Convívio - Escola 
Secundária da Ribeira 
Grande 15000 

 4  421 2020 5002 

 Limpeza e conservação da zona 
dos cozidos das Caldeiras - 
Matriz 42900 

 
 

A reforçar as seguintes rubricas: 
 
→ GOP: 
 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 2  211 2020 28 
 Conservação da EB/JI Porto 

Formoso 20000 

 2  241 2018 1 
 Locação financeira habitações 

sociais (PROHABITA) 927318,19 

 
 

E a diminuir  as seguintes rubricas: 
 
→ GOP: 
 

Rúbrica Funcional Designação Valor 

 1  111 2020 2 

 Orçamento Participativo Jovem do 
Município de Ribeira Grande 
(OPJRG) -100000 

 2  241 2015 5001 
 Rendas de habitações sociais 

(PROHABITA) -57901 

 2  252 2003 128 
 Beneficiação de infraestruturas 

desportivas do Concelho -25000 

 3  331 2003 185 
 Construção rede viária do Passeio 

Atlântico (2 243 2003/73) -5150,19 

 3  331 2005 8 
 Requalificação Caminho Tondela - 

envolvente à Cidade -19180 
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 3  331 2016 14 
 Reab. troço entre S. Brás e 

P.Formoso -30821 

 3  331 2017 12 
 Reab. Caminho das Giestas-Pico 

da Pedra -99999 

 3  331 2020 21 
 Reab. Rua Eng Arantes de 

Oliveira-Ribeira Seca -5000 

 4  421 2019 5003 

 Limpeza e conservação da zona 
dos cozidos das Caldeiras - 
Matriz -1 

 
 

Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
primeira revisão ao orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2020, em conformidade 
com a proposta apresentada e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, -- 
Mais foi deliberado, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da assunção dos 
compromissos plurianuais das respetivas rubricas. ------------------------------------------------------ 

 
2. DOAÇÃO E AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL D E PARCELAS DE PRÉDIO 

SITO NA FREGUESIA DE SÃO BRÁS, NO ÂMBITO DA OBRA DE  “ALARGAMENTO DA 
RUA DAS FONTES – SÃO BRÁS”  

 
Foi submetido à consideração da Câmara a doação e afetação para o domínio público 
municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Rua das Fontes – São Brás”, as 
seguintes parcelas de um terreno sito nas Fontes, freguesia de São Brás, deste concelho: 
 
- 60 metros quadrados a desanexar do prédio rústico 16 C - São Brás, pelo valor registral de 8,00 € 
- 40 metros quadrados a desanexar do prédio rústico 17 C - São Brás, pelo valor registral de 5,00 € 
- 40 metros quadrados a desanexar do prédio rústico 18 C - São Brás, pelo valor registral de 5,00 € 
- 30 metros quadrados a desanexar do prédio rústico 19 C - São Brás, pelo valor registral de 4,00 € 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar a doação 
das referidas parcelas e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as afetações das 
quatro parcelas anteriormente referenciadas, para o domínio público municipal, no âmbito da 
obra de “Alargamento da Rua das Fontes – São Brás” ----------------------------------------------- 

 
3. PARQUE INDUSTRIAL – REQUERIMENTO DO SUPERFICIÁRI O DO LOTE Nº 44-G  

 
De J.M.A., Ld.ª  foi presente um requerimento na qualidade de superficiário do lote nº 44-G, 
sito na Rua da Indústria do Parque Industrial, o qual, vem em resposta ao oficio desta 
Câmara nº 4007, de 7 de dezembro de 2019 e deliberação camarária de 10 de janeiro de 
2019, informar que aguarda pela aprovação do projeto de arquitetura já entregue nesta 
Câmara para construção de um armazém no referido lote, para depois entregar a 
especialidades para obtenção da licença de construção.------------------------------------------------- 
Nesta sequência, e ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 18º do Regulamento do Parque 
Industrial, solicita a necessária prorrogação do prazo para depois poder dar início à obra.----- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, prorrogar por mais 
um ano o prazo para início da obra do armazém no referido lote. ------------------------------------ 
 

4. ABERTURA DO CONCURSO PARA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SU PERFÍCIE DE 
1 LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL DA RIBEIRA GRANDE (XIII  FASE) – Lote 44 H 

 

Foi submetido à consideração da Câmara a necessária autorização para se proceder à 
aprovação das peças do procedimento respeitante à XIII Fase de Candidaturas para efeitos 
de Cedência do Direito de Superfície do lote nº 44-H do Parque Industrial, o qual possui uma 
área de 875 metros quadrados, destinado à construção de um armazém industrial, com uma 
área de implantação de 560,00 m2, com 2 pisos acima da cota de soleira e 0 abaixo.----------- 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: -------------------- 

− Autorizar a abertura do concurso para a cedência do direito de superfície do lote 44-
H, localizado no Parque Industrial da Ribeira Grande; ------------------------------------------ 

− Aprovar as peças do procedimento, cujos documentos foram rubricados pelos 
membros presentes, a fim de evitar a sua transcrição em ata; -------------------------------- 

− Designar para constituir a Comissão de Análise das candidaturas os seguintes 
elementos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presidente : Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vereador a Tempo Inteiro;-------------------- 
− Vogal : Regina Paula Gouveia Maiato Feijó, Chefe da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira;---------------------------------------------------------------------------- 
− Vogal:  Márcia dos Anjos Silva Rego.---------------------------------------------------------------- 
− Vogal suplente:  Rui Pedro Gouveia Lucas, Técnico Superior.------------------------------- 
− Nas faltas e impedimentos, o Presidente será substituído pelo Vogal efetivo referido 

em 1.º lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Autorizar a divulgação mediante publicação do anúncio num jornal diário, afixação do 
edital nos lugares do costume e divulgação na página oficial da Câmara em www.cm-
ribeiragrande.pt -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. PROCEDIMENTO CONCURSAL DE CARÁTER URGENTE PARA A  CONSTITUIÇÃO DE 
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, EM REGIME DE C ONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, NO ÂMBITO  DO PROGARMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS  – REF Q - 18 POSTOS DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  DE EDIFÍCIOS E 
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
- Recurso Hierárquico  

 
Pelo Júri do Concurso designado em assunto, foi submetido à apreciação e decisão superior 
deste órgão executivo, conforme determina o artigo 197.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, o parecer que emitiu sobre as alegações e os fundamentos apresentados, 
em sede de recurso hierárquico, por um dos concorrentes ao já mencionado concurso e que 
consta da sua ata nº 5.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, depois de analisar o processo 
em causa, concordar com a proposta de decisão e pelos fundamentos descritos no parecer 
emitido pelo Júri do referido concurso, que consta do ponto 2 da sua ata n.º 5, devendo, para 
o efeito, ser mantido a ordenação final dos candidatos aprovados e com os mesmos valores 
atribuídos, conforme disposto na ata n.4 do presente procedimento concursal.------------------- 

 
1. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMEN TO DE CARGO DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU, PARA A DIVISÃO DE A ÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO (DASE) 

 
Pelo senhor Presidente da Câmara foi submetido à aprovação da Câmara a necessária 
autorização para se proceder à abertura do procedimento concursal para provimento de 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da EPDA para a 
Divisão de Ação Social e Educação (DASE) , por o lugar se encontrar vago, atendendo que 
há necessidade imperiosa e urgente que aqueles serviços tenham um responsável direto, 
considerando a caracterização do posto de trabalho no mapa de pessoal deste Município.---- 

Como requisitos formais de provimento e do perfil exigido, são propostos os seguintes 
parâmetros:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conteúdo funcional do cargo de direção intermédia d e 2.º grau a prover: 

a) Coordenar e supervisionar a atividade das secções que integra; 
b) Planear e executar medidas de política social aprovada pela Câmara Municipal no domínio 

das atribuições do Município; 
c) Proceder à recolha de indicadores que permitam identificar fenómenos sociais suscetíveis de 

intervenção junto de indivíduos e famílias; 
d) Promover ou acompanhar as atividades que visem categorias específicas de munícipes 

carenciados de apoio ou de assistência social; 
e) Promover medidas de apoio a grupos específicos como crianças, idosos, pessoas com 

deficiência e outros indivíduos em situação de maior vulnerabilidade social; 
f) Promover e apoiar projetos e ações que visem a inserção ou reinserção socioprofissional dos 

munícipes; 
g) Promover e acompanhar programas de integração de colaboradores, orientados para 

populações particularmente vulneráveis e enquadradas em contextos de risco; 
h) Promover medidas de apoio a famílias numerosas e monoparentais, entre outras medidas ou 

programas para famílias definidas pela Câmara Municipal; 
i) Assegurar a dinamização do espaço família promovendo ações de caráter pedagógico e 

terapêutico e desenvolver ações destinadas a promover a interação familiar; 
j) Estimular e apoiar a criação e o funcionamento de associações de solidariedade social, nas 

áreas da infância, da terceira idade, das pessoas com deficiência e dos toxicodependentes; 
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k) Apoiar parceiros e agentes locais mediante medidas e programas que visem o 
desenvolvimento da coesão social; 

l) Organizar programas de animação sociocultural e de ocupação dos tempos livres; 
m) Assegurar o levantamento sistemático das carências e necessidades de assistência social 

aos trabalhadores do município; 
n) Proceder ao permanente levantamento das carências de habitação no concelho; 
o) Promover o realojamento das famílias carenciadas do concelho, propondo e executando 

medidas que visam a humanização e o bem – estar social através da definição e aplicação de 
critérios gerais que atendam designadamente ao rendimento familiar e à concreta 
necessidade face à situação social dos agregados, respeitando o princípio da igualdade de 
oportunidades; 

p) Promover ações visando a dinamização social e a integração na comunidade dos moradores 
em habitações municipais; 

q) Promover a melhoria das condições habitacionais de famílias carenciadas através de medidas 
de apoio à reabilitação; 

r) Elaborar ou apoiar na elaboração de pareceres técnicos e projetos referentes a obras de 
conservação, remodelação ou ampliação de habitações de famílias carenciadas, dentro dos 
parâmetros superiormente estabelecidos. 

 

Os candidatos devem reunir competência técnica e ap tidão para o exercício de 
funções de direção, coordenação e controlo, possuin do: 

a) Formação académica superior com nível mínimo de licenciatura: Licenciatura em Serviço 
Social ou Licenciatura em Política Social; 

b) Experiência profissional relevante, preferencialmente na área de atuação, atendendo às 
competências atribuídas na estrutura e organização da DASE; 

c) Formação profissional relevante, preferencialmente na área de atuação; 
d) Adequados conhecimentos do conteúdo funcional do cargo e do funcionamento da DASE; 
e) Competências: 

i. Orientação para os resultados: possuir adequada capacidade para se focalizar na 
concretização dos objetivos do serviço e garantir que os resultados desejados são 
alcançados a avaliar; 

ii. Liderança e gestão das pessoas: possuir adequada capacidade para dirigir e influenciar 
positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos do serviços e da 
organização e estimular a iniciativa e a responsabilização; 

iii. Visão estratégica: possuir adequada capacidade para analisar o ambiente interno e 
externo, antecipar a sua evolução e prever os impactos na organização e no serviço. Ter 
uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para o futuro de modo a definir as 
estratégias e os objetivos de acordo com essa visão; 

iv. Decisão: possuir adequada capacidade para equacionar soluções, dar orientações e 
tomar medidas, assumindo as responsabilidades decorrentes das mesmas; 

v. Planeamento e Organização: possuir adequada capacidade para programar, organizar e 
controlar a atividade da sua unidade orgânica e dos elementos que a integram, definindo 
objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades; 

vi. Orientação para a Inovação e Mudança: possuir adequada capacidade para diagnosticar 
necessidades de mudança, aderir a novos processo de gestão e de funcionamento e 
apoiar ativamente a sua implementação; 
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vii. Relacionamento interpessoal: possuir adequada capacidade para interagir de forma 
adequada com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e 
profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as 
dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada; 

viii. Tolerância à pressão e contrariedades: possuir adequada capacidade para lidar com 
situações de pressão e com contrariedades de forma adequada e profissional. 

 

Como Métodos de Seleção a Utilizar: --------------- -------------------------------------------------- 

− Avaliação Curricular e Entrevista. -------------------------------------------------------------------- 

Júri: - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Para constituição de júri de recrutamento, nos termos do artigo 13.º da AALEPD, foi proposto 
os seguintes elementos na sua composição: ----------------------------------------- 

1. Presidente : Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca, Vice-presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande; -------------------------------------------------------------- 

2. Vogais efetivos : Sónia Almeida Moreira Matos Chefe da Divisão de Urbanismo e 
Planeamento da Câmara Municipal da Ribeira Grande, que substituirá o Presidente do Júri 
nas suas faltas e/ou impedimentos; e Rui Pedro Fachada Rosado, Chefe da Divisão de 
Proteção Civil da Câmara Municipal da Ribeira Grande; ------------------------ 

3. E como Vogais suplentes:  Maria Margarida Nunes Pais Pereira, Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada e Carla Sofia Medeiros Luz 
Brandão, Chefe da Divisão das Obras Públicas e Trânsito da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande. -------------------------------------------------------------------------- 

Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: ------------------ 

− Autorizar a abertura do procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Ação Social e Educação (DASE); ------------- 

− Aprovar como requisitos formais de provimento e do perfil exigido, os parâmetros 
indicados anteriormente, bem como, o descrito em termos de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo; ----------------- 

− Aprovar como métodos de seleção a utilizar, a avaliação Curricular e entrevista; ------- 

− Aprovar os nomes anteriormente propostos para constituir o Júri do presente 
concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE ÁGUAS, AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E EQUI PAMENTOS MUNICIPAIS 

 
1. ENCARREGADO OPERACIONAL - ÁREA DE SERVIÇOS DE ÁG UAS - DASUEM 

 
Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão de Águas, Ambiente, Serviços 
Urbanos e Equipamentos Municipais, dando a conhecer da necessidade de recrutamento de 
um trabalhador na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho de Encarregado Operacional – 
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Serviços de Águas, uma vez que o anterior encarregado operacional aposentou-se no ano 
transato, encontrando-se disponível no mapa de pessoal esta vaga, para desempenho das 
seguintes funções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

− Coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade, por 
cujos resultados é responsável; ---------------------------------------------------------------------- 

− Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a 
executar pelo pessoal sob a sua coordenação; -------------------------------------------------- 

− Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos. ----------------- 
− Neste sentido, venho propor a V. Exa, que na próxima reunião camarária seja 

submetida a presente abertura de procedimento concursal para preenchimento de 
um posto de trabalho de Encarregado operacional – Serviços de águas, previsto no 
mapa de pessoal do Município da Ribeira Grande, tendo por fundamento o supra 
exposto e de acordo com o disposto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualmente em vigor. --------------------- 

 

Proposta para constituição dos elementos para júri : ------------------------------------------ 

−  - Presidente júri: Vereador a tempo inteiro – Carlos Manuel Paiva Anselmo ------------- 
−  - Vogal júri: Chefe da DASUEM – Cátia Andrea Carvalho Mota ----------------------------- 
−   - Vogal júri: Encarregado Geral Operacional – João Luís Silva Melo ---------------------- 
−   - Suplentes Vogal júri: Encarregado Operacional – António Faria ------------------------- 
−  - Suplentes Vogal júri: Coordenadora Técnica – Maria das Mercês Pacheco ------------ 
−  - Suplentes Vogal júri: Técnico Superior – Bruno Rangel -------------------------------------- 
 

Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: ---------------------- 
 

− Autorizar a abertura do procedimento concursal para um lugar de Encarregado 
Operacional para desempenhar funções nos Serviços de Águas, destinado a 
indivíduos detentores de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LGTFP; -------------------------------- 

− Concordar com os elementos propostos para a composição do Júri do presente 
Concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO  

 
1. APOIOS FINANCEIROS  
 

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

 
1.1 Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Ilha de  São Miguel a concessão 
de um apoio financeiro no valor de 2.000,00 € (dois mil euros) para apoiar a 
realização da XVI Meia Maratona a realizar no próximo dia 8 de março, entre as 
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cidades de Ponta Delgada e Ribeira Grande, com a participação de 200 atletas, cuja 
prova faz parte do Calendário da Associação de Atletismo de São Miguel. ------------- 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, apoiar o projeto 
da candidatura apresentada, concedendo dois mil euros ao Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal da Ilha de S. Miguel para o referido fim, dando poderes ao senhor Presidente para 
outorgar o protocolo a celebrar. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.2.    Sporting Clube Ideal , a concessão de um apoio financeiro extraordinário, no 

valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para apoiar a viagem da equipa Campeã de 
juniores de S. Miguel para participar no Campeonato Nacional, conforme 
candidatura apresentada para o efeito. --------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, apoiar o projeto 
da candidatura apresentada, concedendo cinco mil euros ao Sporting Clube Ideal para o 
referido fim, dando poderes ao senhor Presidente para outorgar o protocolo a celebrar. ------- 

 
1.3.  Associação Açores de Surf e Bodyboard (AASB)  a concessão de um apoio 

financeiro no valor de 9.000,00€ (nove mil euros) para apoiar o projeto da 
candidatura apresentada, com vista à realização das quatro provas do calendário 
competitivo dos Açores de Surf e Bodyboard a realizar Praia de Santa Bárbara, 
deste concelho, nos meses se fevereiro, abril, junho e outubro do corrente ano. -- 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, apoiar o projeto 
da candidatura apresentada, concedendo nove mil euros à Associação Açores de Surf e 
Bodyboard (AASB) para o referido fim, dando poderes ao senhor Presidente para outorgar o 
protocolo a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, D esportivo e 
Recreativo, foi submetido à consideração da Câmara a concessão do seguinte apoio 
financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.4.  AEA – Associação dos Emigrantes Açorianos,  a concessão de um apoio 
financeiro no valor de 2.000,00 € (dois mil euros) para apoiar o seu Plano de 
Atividades que vão promover no decorrer do corrente ano de 2020. ------------------ 

 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, apoiar o projeto 
da candidatura apresentada, concedendo dois mil euros à Associação dos Emigrantes, para 
o referido fim, dando poderes ao senhor Presidente para outorgar o protocolo a celebrar. ----- 

 
2. CONCURSO DE PRESÉPIOS PRIOR EVARISTO CARREIRO GOUVEIA 

- PRÉMIOS 
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Da Chefe da Divisão da Cultura, Juventude e Desporto, foi presente a seguinte informação: 
 

O Presépio movimentado do Prior Evaristo Carreiro Gouveia, mais conhecido por “Presépio 
do Sr. Prior” traduz-se no expoente máximo da cultura popular Ribeiragrandenses, um 
elemento central da oferta cultural do nosso concelho, em particular na quadra natalícia, que 
se encontra no museu Municipal, à guarda desta autarquia e que trás, à nossa cidade, 
inúmeros visitantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado o valor religioso, cultural e artístico da obra do Prior e, como forma de enaltecer a sua 
memória, foi criado o regulamento para o concurso municipal, supracitado, que visa 
distinguir os executantes/responsáveis pela montagem de presépios durante a quadra 
natalícia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As mobilidades a concurso são a Tradicional e Inovador, abertas à comunidade em geral, 
escolar e instituições de solidariedade social e serão atribuídos prémios aos 1.ºs, 2.ºs e 3.ºs 
lugares, para particulares e para as instituições. ----------------------------------------------------------- 
Neste seguimento, venho propor um prémio pecuniário por forma a incentivar a participação 
da comunidade Ribeiragrandenses e das nossas instituições, garantindo, deste modo, 
continuidade da tradição e de cumprir o primordial propósito, o de enaltecer a obra do Prior 
Carreiro Evaristo Gouveia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Posto isto, proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Modalidade Presépio Tradicional - Particulares:  ------------------------------------------------------ 

− 1.º prémio 100€ (cem euros); ------------------------------------------------------------------------- 
− 2.º prémio 75€ (setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------ 
− 3.º prémio 50€ (cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------- 

Modalidade Presépio Inovador - Particulares:  ---------------------------------------------------------- 
− 1.º prémio 100€ (cem euros). -------------------------------------------------------------------------- 
−  2.º prémio 75€ (setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------- 
− 3.º prémio 50€ (cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------- 

Modalidade Presépio Tradicional - Instituições:  -------------------------------------------------------- 
− 1.º prémio 100€ (cem euros); -------------------------------------------------------------------------- 
− 2.º prémio 75€ (setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------- 
− 3.º prémio 50€ (cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------- 

Modalidade Presépio Inovador - Instituições:  ---------------------------------------------------------- 
− 1.º prémio 100€ (cem euros); -------------------------------------------------------------------------- 
− 2.º prémio 75€ (setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------- 
− 3.º prémio 50€ (cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------- 

 
Certa do seu conhecimento face à importância do valor que o presépio do Prior Evaristo 
possui para a comunidade Ribeiragrandense, segue a presente proposta de prémios. --------- 
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Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, atribuir a cada 
uma das modalidades dos Presépios a Concurso, prémios monetários pelos valores 
indicados na informação anteriormente transcrita. -------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DA AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 
1. FUNDO DE MANEIO 

 
Da Divisão de Ação Social e Educação, foi presente uma informação a solicitar, nos termos 
do artigo 3.º do Regulamento Interno de Fundo Maneio, que o valor estipulado no Fundo de 
Maneio à CPCJ de 153,15 € (cento e cinquenta e três euros e quinze cêntimos) para fazer 
face a despesas previstas na Lei 142/2015, de 8 de setembro, seja reposto/constituído para 
o ano de 2020 e atribuído à responsabilidade da colaboradora desta Câmara, Lília de Fátima 
Moniz Raposo Russo, a partir deste mês de fevereiro, podendo ser substituída nas suas 
faltas e impedimentos pela trabalhadora Sónia Leite Ponte Gaspar. --------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o valor 
estipulado no Fundo de Maneio à CPCJ de 153,15 € para o ano de 2020, atribuindo o 
mesmo à responsabilidade da colaboradora Lília de Fátima Moniz Raposo Russo, a partir 
deste mês de fevereiro, podendo a mesma ser substituída nas suas faltas e impedimentos 
pela trabalhadora Sónia Leite Ponte Gaspar. --------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO  
 
1. CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

DE RABO DE PEIXE – Ratificação de Despachos  
  
Sobre o assuntou em título foi submetido à ratificação do órgão executivo  o despacho do 
senhor Presidente da Câmara que aprova as conclusões do Relatório Final do Júri do 
Concurso da empreitada de construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe, datado de 
3 de janeiro e, posteriormente, o despacho da adjudicação da referida empreitada, à 
empresa Caetano & Medeiros, Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., pelo valor da 
sua proposta de € 1.727.597,75 (um milhão setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e 
noventa e sete euros e setenta e cinco cêntimos) no seguimento da informação nº 213 
datada, de 21 de janeiro, subscrita pela Chefe da Divisão de Obras Públicas e Trânsito, 
cujos documentos a seguir se passa a transcrever: ------------------------------------------------------ 
 
Relatório Final do Júri  
 
Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu na Câmara 
Municipal de Ribeira Grande, Largo Conselheiro Hintze Ribeiro, Ribeira Grande, o Júri do 
procedimento, nomeado por despacho da Câmara Municipal datado de 30 de maio do ano 
de dois mil e dezanove, para elaboração do relatório final, nos termos e para os efeitos do 
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disposto no art.º 148º do DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, composto pela Eng.ª Carla Sofia 
de Medeiros, pelo Dr.º Rui Pedro Lucas e pela Eng.ª Carla Cacilhas Machado. ------------------ 
Aos vinte dias do mês de dezembro de 2019, o júri procedeu à análise das proposta e em 
função dos critérios de adjudicação elaborou um relatório preliminar, nos termos do disposto 
no artigo 146.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, de onde resultou a seguinte 
ordenação para efeitos de adjudicação: ---------------------------------------------------------------------- 
 
1 – Pedro Serôdio Engenharia, S.A . ------------------------------------------------------------------------ 
----€ 1.700.460,46; pontuação: 77,05%; 
2 – Caetano & Medeiros, Sociedade de Construção e Imobi liária, Lda .------------------------- 
-----€ 1.727.597,75; pontuação: 76,11%. --------------------------------------------------------------------- 
 
Nos termos do disposto no artigo 147.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o Júri 
procedeu, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 123º do mesmo diploma legal, 
à audiência prévia dos interessados, não se tendo registado nenhuma reclamação.------------ 
 
Assim, sendo e tendo por base o supra mencionado Relatório, o Júri mantém a sua decisão 
inicial, propondo que a obra seja adjudicada ao concorrente Pedro Serôdio Engenharia, S.A. 
pelo valor da sua proposta de € 1.700.460,46 (um milhão setecentos mil quatrocentos e 
sessenta euros e quarenta e seis cêntimos) e com prazo de 360 dias .------------------------------- 
De acordo com o que estabelece o ponto 17 do Programa de Procedimento, o adjudicatário 
fica obrigado à prestação de uma caução no valor de 2% do preço global da adjudicação, 
sem IVA, o que corresponde ao valor de € 34.009,21 (trinta e quatro mil e nove euros e vinte 
e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Face ao que antecede, coloca-se à apreciação superior o presente Relatório.--------------------- 
 
Informação n.º 213 da DOPT de 21-01-2020   
 
Venho pelo presente informar V.Ex.ª que no procedimento em assunto, a empresa 
adjudicatária entregou os documentos de habilitação no prazo legalmente previsto, mas 
não entregou a caução. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi solicitada prorrogação de prazo para entrega de garantia bancária, mas de acordo com a 
legislação em vigor e parecer jurídico em anexo, a caução, nos termos do citado artigo 90º 
do CCP, pode ser prestada por uma das seguintes formas: -------------------------------------------- 
a) Depósito em dinheiro; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Depósito em títulos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Garantia bancária; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Seguro-caução. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deste modo, o atraso invocado pela empresa, não serve de justificação já que havia sempre 
outras possibilidades, tendo-se informado a empresa nesse sentido. -------------------------------- 
Nesta sequência e de acordo com o artigo 91.º do CCP, a não prestação da caução tem as 
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seguintes implicações: 
“1 - A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não prestar, 
em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, a caução que lhe seja exigida. 
2 - No caso previsto no número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar 
deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente. ------------------------------------------- 
3 - A não prestação da caução pelo adjudicatário, no caso de empreitadas ou de concessões 
de obras públicas, deve ser imediatamente comunicada ao Instituto dos Mercados Públicos, 
do Imobiliário e da Construção, I. P.” -------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o Relatório Final a concorrente ordenada em segundo lugar foi a empresa 
Caetano & Medeiros, Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., com valor da proposta de 
€ 1.727.597,75 (um milhão setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete euros 
e setenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------ 
De acordo com o n.º 1 do art.º 91.º do CCP, propõe-se que seja aprovada a caducidade da 
adjudicação à Empresa Pedro Serôdio Engenharia, S.A., de acordo com o n.º 2 do mesmo 
artigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em sequência, propõe-se ainda que a Empreitada seja adjudicada à Empresa Caetano & 
Medeiros, Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., pelo valor da sua proposta de € 
1.727.597,75 (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e sete euros e 
setenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais se propõe, de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, que a não prestação da caução 
seja comunicada Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.” ------- 
 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: ---------------------- 

− Ratificar o despacho que foi exarado pelo senhor Presidente da Câmara no Relatório 
Final do Júri do Concurso acima transcrito, no qual aceita os requisitos formais da 
decisão tomada pelo respetivo Júri do Concurso; ---------------------------------------------- 

− Ratificar o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara na informação da 
Chefe da Divisão do Obras Públicas e Trânsito, nº 213, de 21 de janeiro de 2020, em 
que adjudica ao concorrente que foi classificado em segundo lugar, empresa Caetano 
& Medeiros, Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., a empreitada de 
construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe, pelo valor da sua proposta, de € 
1.727.597,75 (um milhão setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete 
euros e setenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

 
2. MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO C AMPO DE FUTEBOL 

DE RABO DE PEIXE  
 
No seguimento da ratificação do despacho de adjudicação da empreitada em assunto, foi 
presente para efeitos de aprovação, a minuta do contrato da referida empreitada, a celebrar 
entre este MUNICÍPIO e a sociedade “CAETANO & MEDEIROS, SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, LDA., que tem por objeto na sua primeira cláusula a 
Execução do Campo de Futebol de Rabo de Peixe, de acordo com as condições patentes no 
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Convite, no Caderno de Encargos, na Proposta e demais elementos anexos ao 
procedimento, pelo preço de € 1.727.597,75 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, 
quinhentos e noventa e sete euros e setenta e cinco cêntimos), a que acresce o Imposto 
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal de 4 %, no montante de € 69.103,91 (sessenta e 
nove mil, cento e três euros e noventa e um cêntimos) totalizando € 1.796.701,66 (um 
milhão, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e um euros e sessenta e seis cêntimos) 
e com um prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias. ----------------------------------- 
 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
da empreitada de construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe, em conformidade 
com as cláusulas do documento apresentado, dando poderes ao senhor Presidente da 
Câmara para outorgar o referido documento. --------------------------------------------------------------- 
 

3. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RABO DE PEIXE  
- Repartição de Encargos 

 
Foi também submetido à apreciação e decisão da Câmara a repartição dos encargos da 
empreitada de Construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe, considerando o prazo 
de execução da mesma ser de 360 dias (12 meses). ------------------------------------------------- 
Nesta sequência, e prevendo-se que a obra no corrente ano económico seja de 9 meses 
e de 3 meses no ano económico de 2021, os valores a repartir deverão ser fixados da 
seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

− Para o ano económico de 2020 estima-se o encargo de 1.295.698,31 €+ IVA -------- 
− Para o ano económico de 2021, estima-se o encargo de 431.899,44 €+IVA, nas 

rubricas orçamentais 0102.07010406 e funcional 2.252.2003/131.1.------------------- 
 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar a 
referida repartição de encargos e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO  
 
1. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

            Ocupação de espaço público com uma lava ndaria móvel  
 
No seguimento da deliberação camarária do passado dia 17 de outubro do ano findo, sobre 
o assunto em título, foi novamente presente o processo em causa com o parecer da Divisão 
de Urbanismo e Planeamento, bem como da Divisão de Águas e Saneamento, que 
submetem à consideração da Câmara a análise feita no âmbito deste pedido, para o local 
requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara depois de analisar o processo e os pareceres técnicos constantes do mesmo 
deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------------- 

− Não viabilizar a localização pretendida para instalação de um contentor para uso de 
uma lavandaria móvel no parque de estacionamento, junto ao Estádio Municipal, 
dado a necessidade do referido parque de estacionamento estar o mais livre 
possível, aquando de jogos de futebol e de outras atividades, em períodos festivos da 
cidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Disponibilizar, em alternativa ao local requerido, um espaço público que se encontra 
livre e infraestruturado, na Rua da Construção Civil, no Parque Industrial, caso o 
requerente não opte por se instalar num dos muitos espaços livres de comércio que 
estão espalhados pela cidade. ----------------------------------------------------------------------- 

 
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 31 de Janeiro era de três 
milhões, duzentos e oitenta um mil, setecentos e dezanove euros e sessenta oito cêntimos e 
o saldo de operações não orçamentais  era setenta mil, quinhentos e vinte euros e oito 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:00 horas foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

__________________________________ 


