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ATA Nº 4 
 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, na sede da Junta de Freguesia 
de Conceição 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, 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 o senhor Vereador Filipe Dias Cardoso Jorge, e a senhora 
Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa, esta por se encontrar de licença de maternidade, 
tendo a Câmara justificado as suas ausências. ------------------------------------------------------------- 
 
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 
pela senhora Presidente de Junta de Freguesia de Conceição, Gisela de Fátima Pavão 
Melo Rodrigues Paz, passando de seguida a  palavra à mesma.------------------------------------- 
 
A senhora Presidente de Junta da Freguesia de Conceição 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 da Junta de freguesia, enaltecendo a 
importância destas reuniões públicas nas freguesias, dada a oportunidade que os 
Presidentes de Junta dispõem para apresentarem, de forma mais direita, os problemas com 
que se debatem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De seguida, passou a elencar um conjunto de assuntos de interesse para a freguesia, como 
a seguir se passa a descrever: --------------------------------------------------------------------------------  
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CASA MORTUÁRIA 
 
Deu a conhecer que teve acesso à ata da reunião deste órgão executivo realizada no 
passado dia 23 de janeiro na sede de Junta de Freguesia de Matriz e, no que diz respeito à 
intervenção do senhor Presidente de Junta de Matriz, Hernani Costa, relativamente ao 
assunto debatido acerca da “Casa Mortuária”, disse que não correspondia à verdade o facto 
do senhor Presidente de Junta de Matriz ter mencionado que tinha convidado a Presidente 
de Junta da Freguesia de Conceição para a sessão pública do projeto da Casa Mortuária, 
dado que, não recebeu nenhum convite formal para a referida sessão, tendo tomado 
conhecimento da mesma, apenas, pelas redes sociais.  ------------------------------------------------  
Entretanto, deu os parabéns ao tipo de projeto que foi executado para o referido fim.  ---------  
Nesse seguimento, referiu, que muito antes de se falar de uma Casa Mortuária para a 
freguesia da Matriz, já era do conhecimento geral, há longa data, a posição da Junta de 
Freguesia de Conceição e dos cidadãos desta freguesia, sobre as razões de reivindicarem 
uma Casa Mortuária para esta freguesia de Conceição, lembrando a falta de ermidas para o 
efeito, na Conceição, enquanto a Matriz dispõe de uma série delas. --------------------------------  
Nesta sequência, voltou a lembrar das diligências que a Junta tem feito para poder construir 
uma Casa Mortuária nesta freguesia e das localizações onde se poderia projetar e construir 
uma, esperando, por isso, por parte da Câmara, o apoio na disponibilização do terreno, que 
é propriedade do município, para se avançar com o projeto e com a obra. ------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente a este assunto, interveio e disse que a 
Câmara está atenta à preocupação legítima da Junta freguesia de Conceição e que se 
mantinha os mesmos pressupostos acerca da construção da Casa Mortuária da Conceição, 
num prédio que é pertença do município na Rua do Ouvidor. ------------------------------------------ 
Entretanto, informou, que no parque de estacionamento que foi construído na Rua do 
Ouvidor, junto do antigo edifício da PSP, há uma parcela que é pertença do Estado que 
necessita de ser libertada por parte da República e registada a favor do município, situação 
que a Câmara está a diligenciar nesse sentido para que o referido parque de 
estacionamento possa ficar todo da posse do município. Contudo, só depois de regularizada 
esta situação é que a Câmara poderá ceder a parcela que está identificada junto ao referido 
parque da Rua do Ouvidor, que está destinada à construção da Casa Mortuária da 
Conceição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu, ainda, que também era legítimo a reivindicação de uma Casa Mortuária na Matriz, 
pelo facto, também, das ermidas existentes não terem condições e conforto necessário para 
realização de velórios. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Lembrou que o Governo Regional, através da Junta de Freguesia de Conceição, apoiou a 
intervenção que foi feita na ermida de Nossa Senhora das Dores, da Freguesia de 
Conceição, para na mesma se poder realizar velórios, não se revelando, contudo, ser a 
melhor solução.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



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

                   ATA nº 4 

 
 
 

 
 
 

3

A senhora Presidente da Junta de freguesia de Conceição interveio e pediu para ser 
esclarecida, perguntando ao senhor Presidente da Câmara, se a construção da Casa 
Mortuária estava dependente da anexação da parcela de terreno pertencente ao Estado, 
visto que, isto nunca esteve em causa.  ---------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que o terreno destinado à 
Construção da referida casa mortuária, não tem nada a ver com a anexação da referida 
parcela.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Presidente de Junta de Freguesia de Conceição depois de esclarecida quanto 
a este assunto, disse ser sua intenção formalizar, através de ofício dirigido à Câmara, o 
pedido de uma doação do necessário terreno à Junta de Freguesia, ou através de contrato 
de comodato para que a Junta possa avançar com os procedimentos para a construção da 
Casa Mortuária da Conceição. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e disse que na última reunião pública 
realizada nesta sede de Junta de Freguesia de Conceição foi referido que a Câmara iria doar 
a parcela necessária à construção da dita Casa Mortuária da Conceição e, para não se estar 
a voltar a falar do mesmo assunto, numa próxima reunião a agendar no futuro para esta 
freguesia, que a Junta deveria fazer um oficio à Câmara a solicitar a doação da parcela em 
causa, de modo a que o processo da referida doação possa ficar concluído até final do mês 
de março, para que possam agilizar a elaboração do projeto, em parceria com a Câmara, à 
semelhança do que aconteceu com a elaboração do projeto para a Casa Mortuária da 
Matriz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA  
 
A senhora Presidente de Junta de Conceição também destacou o quanto positivo foi a 
Câmara ter delegado na Junta da Conceição a limpeza e a manutenção dos espaços verdes 
desta freguesia, dado que está à vista de todos como a freguesia está bem tratada, limpa e a 
aprazível aos residentes e a quem a visita.  ----------------------------------------------------------------  
Entretanto, referiu, que o valor transferido para o efeito foi aquém do esperado pelo que, 
dado o levantamento feito das áreas que vão ser objeto de novo contrato interadministrativo 
de delegação de competências, nesta Junta de Freguesia, para o corrente ano, que as 
verbas deveriam ser reavaliadas, face às ações delegadas no âmbito da limpeza e da 
manutenção dos espaços verdes.     -------------------------------------------------------------------------   
 
O senhor Presidente da Câmara, no uso da palavra, disse que a Câmara iria submeter à 
próxima sessão da Assembleia Municipal de abril a celebração de novos contratos 
interadministrativos para delegação de competências nas Juntas de Freguesia interessadas, 
no âmbito da limpeza e manutenção dos seus espaços verdes, reconhecendo que se 
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revelou positivo, o ano passado, este tipo de delegação de competências nesta Junta de 
Freguesia, querendo, por isso, alargar este tipo delegações a outras Juntas.   -------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, manifestou-se a favor das 
delegações de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia, no âmbito da limpeza e 
manutenção dos seus espaços verdes, referindo, contudo, que a Câmara deveria dar o 
melhor apoio possível às Juntas de freguesia, não só com as transferências de verbas para 
o efeito, mas, também, fiscalizando e promovendo formação no âmbito da segurança às 
equipas que vão realizar este tipo de trabalhos. ----------------------------------------------------------  
  
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 
A senhora Presidente de Junta de Conceição manifestou a sua satisfação pela realização 
da obra das instalações sanitárias da Rua do Poeta Oliveira San-Bento, dizendo que foi fruto 
da sua insistência e persistência. Entretanto, informou, que tem recebi parabéns pela 
concretização da mesma, alertando, contudo, para a falta sinalização direcional a indicar a 
existência da mesma naquela zona.   ------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo registou a observação com vista à implementação da 
referida sinalética. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
AQUISIÇÃO DA PADARIA DOS FOROS   
 
A senhora Presidente de Junta de Conceição disse ser do seu conhecimento que a 
Câmara já adquiriu o imóvel da Padaria dos Foros para se construir um parque de 
estacionamento. Como tal, perguntou, acerca do ponto da situação deste processo e dos 
procedimentos que ainda são necessários realizar, com vista à concretização da obra do 
referido parque de estacionamento.  -------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara, sobre este assunto, convidou a Junta e todo o executivo 
a visitar o local a seguir a esta reunião, para que possam visualizar e terem uma noção do 
que se pretende realizar, sendo intenção da Câmara demolir o prédio, ainda este ano, com 
vista à construção do referido parque de estacionamento.  --------------------------------------------  
 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DO VENCIMENTO 
 
A senhora Presidente de Junta de Conceição retomou a palavra e disse ter sido uma 
mais-valia para a freguesia da Conceição a construção do parque de estacionamento da 
Rua do Vencimento mas, que tem recebido algumas reclamações devido à ocupação do 
mesmo pela unidade turística existente naquela rua. Contudo, disse ser já do seu 
conhecimento que o seu proprietário já adquiriu um espaço para ser reservado ao 
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estacionamento dos seus hóspedes, podendo-se considerar que as reclamações 
manifestadas ficarão ultrapassadas.    -----------------------------------------------------------------------  
 
INVESTIMENTOS PRIVADOS 
 
A senhora Presidente de Junta de freguesia finalizou a sua intervenção, expressando a 
sua satisfação pelo facto desta freguesia de Conceição estar a crescer com grandes 
investimentos de privados. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e disse que, para além do hotel que foi 
contruído na zona do Monte Verde, que haveria outros investimentos turísticos privados a 
levar a efeito na mesma zona, ainda este ano.  -----------------------------------------------------------  
Informou, também, que no dia de ontem, foi apresentado, formalmente à Câmara, por um 
grupo de investidores, outro investimento turístico, privado, a levar a efeito na encosta da 
Lagoa do Fogo, composto por um hotel e um conjunto de piscinas termais ao ar livre, com 
acesso a turistas e à população em geral.  -----------------------------------------------------------------  
Considerou ser um projeto muito atrativo e considerado de “excelência” para a Região, 
dispondo os referidos investidores de uma série de estudos prévios acerca do referido 
investimento e do potencial aproveitamento das águas termais, como também já tinham 
obtido junto do Governo Regional e das Direções Regionais com competências neste tipo de 
investimentos, a necessária aceitação. ----------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que se trata de um projeto único por não haver outro igual no mundo, quer 
pela sua excelência e pela sua sustentabilidade ambiental, razão pela qual vão candidatar o 
mesmo ao programa “Green Key” que é um galardão internacional que promove o Turismo 
Sustentável através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos. ---------------------------  
Entretanto, deu a conhecer, que os investidores compararam o referido projeto ao conhecido 
“Blue Lagoon” que existe na Islândia, mas o que vão levar a efeito na Lagoa do Fogo disse 
ser superior, por permitir uma série de outras valências que não há na Islândia.  ----------------  
 
REVISÃO DO PDM 
 
O senhor Presidente da Câmara informou, entretanto, que no período da tarde vai reunir 
com a equipa responsável pela Revisão do PDM, cujo documento se pretende que fique 
concluído ainda este mês para ser submetido à Comissão Final.  ------------------------------------  
Contudo, e face ao referido investimento turístico a levar a efeito na Lagoa do Fogo, disse 
que foi alertado pelos referidos investidores para a necessidade de virem a solicitar a 
suspensão do PDM para a zona em causa, esperando por parte da Câmara esta anuência, 
quando tal vier a acontecer, sob pena de se perder este investimento. -----------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e registou com agrado investimento 
em causa, considerando as caraterísticas de excelência apontadas, elevando a fasquia do 
concelho e da região do ponto de vista turístico. No entanto, foi de opinião, de que se a 
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Revisão do PDM tivesse sido mais acelerada, não teria havido necessidade de solicitarem a 
sua suspensão, como as demais preocupações e incertezas que possam surgir aos 
investidores que se queiram instalar na Ribeira Grande.------------------------------------------------  

 
LISTAGEM DE EVENTOS 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa no uso da palavra disse que continua a aguardar pela 
listagem dos eventos a promover pela Câmara este ano e a listagem dos protocolos 
celebrados com as várias entidades, associações e instituições, esperando que tal 
informação seja disponibilizada na próxima reunião de Câmara.   
 
O senhor Presidente da Câmara registou.  

 
ORDEM DO DIA  

 
GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA 
 

1. PETIÇÃO PÚBLICA 
 
Foi presente um abaixo-assinado com centro e vinte assinaturas de cidadãos residentes na 
freguesia do Pico da Pedra, com o título “ A favor da segurança dos peões nas Ruas do 1º 
Barão da Fonte Bela, Dr. Dinis Moreira da Mota e Rua 24 de Agosto” em cujo documento 
reclamam pelo excesso de velocidade dos veículos nas referias ruas, de noite e de dia e 
que, devido haver carros estacionados em cima dos passeios os peões são obrigados a 
circular pelo meio desta vias.    --------------------------------------------------------------------------- 
Nesse sentido, apelam à Câmara, a bem da segurança e do bem-estar dos seus habitantes, 
que sejam colocadas lombas de redução de velocidade nas referidas ruas ou, em 
alternativa, semáforos ou radares, bem como, a criação de parques de estacionamento. ----- 
 
O assunto foi submetido a votação depois de ter sido devidamente analisado e debatido 
entre os membros presentes, acerca das melhores alternativas a adotar para se poder 
ultrapassar a situação exposta, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade e em minuta: -- 
  

 Promover diligências junto da Polícia de Segurança Pública, no sentido de haver uma 
presença mais assídua de agentes que possam intervir e atuar os prevaricadores que 
infringem as regras de trânsito, quer quando ultrapassam os limites de velocidade 
naquelas zonas, quer em termos de estacionamentos indevidos ou, em alternativa, a 
possibilidade de serem colocados radares, de forma a garantir a segurança dos 
peões naquela localidade; --------------------------------------------------------------------------- 

  
 Solicitar à Junta de Freguesia do Pico da Pedra que informe esta Câmara da 

existência de algum imóvel que esteja devoluto ou à venda dentro do perímetro das 
referidas ruas, para que esta Câmara possa negociar a sua aquisição e, assim, poder 
construir um parque de estacionamento no local, com o objetivo de evitar 
estacionamentos indevidos nas ruas e em cima dos passeios; ------------------------------ 

  
 Informar a primeira signatária do abaixo-assinado acerca da presente decisão 
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tomada por este órgão executivo acerca do assunto constante da referida petição 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2. APOIO FINANCEIRO 

 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e 
Recreativo, foi submetido à consideração da Câmara a concessão do seguinte apoio 
financeiro: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Irmandade do Senhor dos Passos, a concessão de um apoio financeiro, no 
montante de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros), para apoiar as obras de 
conservação da Igreja e do senhor dos Passos, nomeadamente, com a pintura das 
paredes exteriores, portas e janelas do frontispício. --------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro 
indicado no valor de seis mil e quinhentos euros à Irmandade do senhor dos Passos, para o 
fim requerido, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a 
celebrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
Foi submetido à consideração da Câmara a celebração de um protocolo de colaboração a 
celebrar entre o ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida e 
este Município, com o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida tem a sua missão a 
qualificação de alto nível e a produção e difusão do conhecimento nos domínios das Ciências 
Psicológicas, Sociais e da Vida, bem como a formação cultural, tecnológica, científica e cívica dos 
seus estudantes num quadro de referência internacional. O ISPA assegura também a articulação 
entre o estudo, o ensino, a investigação e as necessidades do meio social através de projetos de 
investigação e intervenção, da prestação de serviços à comunidade e de outros meios de extensão 
universitária como forma de contribuir para o bem-estar de Pessoas e para uma melhor Sociedade:--- 

E 

A Câmara Municipal de Ribeira Grande tem como objetivo promover o desenvolvimento do município 
em todas as áreas da vida, nomeadamente no âmbito da educação;--------------------------------------------- 

E 

O reconhecido interesse público da importância da promoção do sucesso escolar;--------------------------- 

É celebrado o presente protocolo de cooperação institucional entre: --------------------------------------------- 

O ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, adiante designado por 
ISPA, com sede em Rua Jardim do Tabaco, n.º 34, 1149-041. Lisboa, representado pelo seu Reitor, 
Rui Filipe Nunes Pais de Oliveira, adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE, ------------------ 

E  
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A Câmara Municipal de Ribeira Grande, com sede em Largo Conselheiro Hintze Ribeiro, 9600-509 
Ribeira Grande, representada pelo Presidente, Alexandre Branco Gaudêncio, adiante designado 
como SEGUNDO OUTORGANTE; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo de Cooperação é estabelecido no âmbito do projeto de investigação 
participativa Uma Abordagem Ecológica da Promoção do Sucesso Educativo e irá reger-se pelas 
disposições seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª 
(Natureza, fundamento e objeto) 

1. As partes ora outorgantes acordam na celebração deste protocolo, visando prosseguir ações 
de cooperação institucional na vertente da investigação científica. ------------------------------------ 

2. O presente protocolo tem como objeto a definição dos princípios gerais por que se 
desenvolverá a cooperação entre as instituições, no âmbito do projeto de investigação-ação 
participativa Uma Abordagem Ecológica da Promoção do Sucesso Educativo. --------------- 

 

Cláusula 2.ª 
(Âmbito) 

1. A cooperação entre ambas as partes poderá compreender, entre outras, as seguintes 
iniciativas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Abordagem Ecológica da Promoção do Sucesso Educativo. -------------------------------------- 

b) Investigação-ação participativa na área da Psicologia Comunitária; ---------------------------- 

c) Aplicação de Modelo de Promoção do Sucesso Educativo na população alvo identificada; 

d) Análise e reporte dos resultados obtidos; ---------------------------------------------------------------- 

e) O enquadramento, objetivos, ações e outras especificidades constam do documento em 
anexo o qual faz parte integrante deste protocolo. ---------------------------------------------------- 
 

2. Os outorgantes poderão acordar na realização conjunta de outras atividades e ações, 
propostas por iniciativa de qualquer das partes. -------------------------------------------------------------- 

 
Cláusula 3.ª 

(Coordenação dos projetos de investigação) 
     1. A coordenação do projeto é da responsabilidade do Professor Doutor José Ornelas do ISPA.---- 

Cláusula 4.ª 
(Apoio financeiro às atividades de investigação) 

1. A informação relativa à gestão financeira deste projeto será objeto de adenda (s) ao presente 
Protocolo mediante apresentação de planos de trabalhos, orçamentos e emissão de fatura (s) 
correspondente (s). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cláusula 5.ª 
(Período de validade: início de vigência) 

O presente Protocolo é válido de 01/01/2020 a 31/12/2020.---------------------------------------------- 
 

        Cláusula 6.ª 
(Denúncia) 

1. A qualquer das partes é lícita a denúncia deste protocolo, precedendo comunicação escrita à 
outra parte, recebida com 3 meses de antecedência. ----------------------------------------------------- 

2. A denúncia do protocolo não prejudica a obrigação das partes de concluírem todas as ações 
em curso, no termos em que foram acordadas, salvo se, expressamente, acordarem o 
contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Cláusula 7.ª 

(Disposições finais) 
1. Será, em todos os casos, salvaguardada a confidencialidade dos processos.----------------------- 
2. Reserva-se a cada uma das partes o direito do requerimento de revisão, a qualquer momento, 

dos termos deste protocolo, mediante prévia comunicação. ------------------------------------------- 
 
A senhora Vice Presidente da Câmara no uso da palavra, esclareceu que este protocolo 
vem na sequência de um contato prévio da coordenadora do programa Pró-Sucesso que 
propôs à Câmara de Ponta Delgada e da Ribeira Grande a implementação nestes dois 
concelhos de um projeto piloto que envolve um professor do ISPA especialista em psicologia 
comunitária, cujo objetivo é combater o insucesso e absentismo escolar através do 
envolvimento das famílias, escola e comunidade e que teve muito sucesso nas escolas onde 
este projeto foi implementado, dado a redução que se verificou no absentismo escolar. 
Esclareceu que este projeto será implementado na comunidade escolar da freguesia da 
Maia, podendo depois ser alargado a mais freguesias do concelho. ---------------------------------- 
Informou, ainda, que o valor financeiro da verba necessária para apoiar este projeto de 
parceria será depois definido e colocada à aprovação da Câmara, com a celebração de uma 
Adenda a este protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar a 
celebração do referido protocolo, aprovando as cláusulas anteriormente transcritas, dando 
poderes ao senhor Presidente para outorgar o mesmo. -------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA 

1. PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2020  
     Versão Final 

 

Foi presente uma informação da Chefe da Gestão Administrativa e Financeira submetendo a 
versão final do documento da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do 
Plano de 2020, acompanhada da seguinte infirmação: -------------------------------------------------- 

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 resulta do reforço dos Fundos do Estado, conforme proposta da Lei de 
Orçamento de Estado para 2020, e instruções da DGAL quanto à FAQ 39 CNC. ---------------- 
 
Assim, a presente proposta de revisão orçamental no valor de 907.167,00€, destina-se a 
inscrever as seguintes rubricas: ------------------------------------------------------------------------------- 
 
→ Receita: 
0401239906 – Publicidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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0401239907 – Utilização da rede viária municipal; --------------------------------------------------------------------  
0401239908 – Taxa municipal de direitos de passagem; ------------------------------------------------------------ 
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: 
 
→ Receita: 
 

Rúbrica Designação Valor 

 04012301  Mercados e feiras 1 

 04012302  Loteamentos e obras 39191,6 

 04012303  Ocupação da via pública 235,75 

 04012304  Canídeos 30 

 04012306  Saneamento 1 

 0401239901 
 Taxa de depósito da ficha técnica 
da habitação 124 

 0401239906  Publicidade 572,6 

 0401239907  Utilização da rede viária municipal 1 

 0401239908 
 Taxa municipal de direitos de 
passagem 11861,07 

 0401239999  Outros 144 

 06030101  Fundo de Equilíbrio Financeiro 418574 

 06030103  Participação fixa no IRS 5000 

 06030107 
 Participação no IVA - Art 26º -A da 
Lei nº 73/2013 110131 
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 10030101  Fundo de Equilíbrio Financeiro 46508 

 10030105  Art 35 nº 3 da Lei 73/2013 326954 
 
→ 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: 
 
→ Receita: 
 

Rúbrica Designação Valor 

 02020601  Mercados e feiras -1 

 02020602  Loteamentos e obras -39191,6 

 02020603  Ocupação da via pública -235,75 

 02020604  Canídeos -30 

 02020605  Publicidade -572,6 

 02020606  Saneamento -1 

 02020607  Utilização da rede viária municipal -1 

 02020699  Outros -12129,07 

 0202069901  Taxa municipal de direitos de passagem -11861,07 

 0202069902 
 Taxa de depósito da ficha técnica da 
habitação -124 

 0202069999  Outros -144 
 
 
→ 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 

 3  331 2016 14 
 Reab. troço entre S. Brás e 
P. Formoso -30821 
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 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 

 

A Câmara tomou conhecimento e com fundamento na informação acima transcrita, 
deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar os documentos da versão final da primeira 
revisão ao orçamento e grandes opções do plano do corrente ano, em conformidade com os 
documentos agora apresentados, os quais foram rubricados pelos membros presentes.------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, dado a urgência que o assunto requer, 
solicitar à Assembleia Municipal a aprovação desta versão final da primeira revisão ao 
Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2020, na sessão de hoje daquele órgão, cujos 
documentos deverão ser substituídos pelos anteriormente enviados, através do nosso ofício 
nº 508, do passado dia 6 de fevereiro.------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO   
 

1. ALTERAÇÃO ÀO CAPÍTULO XIV DA TABELA DE TARIFAS  
Teatro Ribeiragrandense 

 
Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão de Cultura, Juventude e 
Desporto, submetendo à consideração da Câmara uma alteração ao artigo 16º Teatro 
Ribeiragrandense, Capítulo XIV, da Tabela de Tarifas, como a seguir se apresenta: ------------- 
 

Como é do seu conhecimento, esta autarquia, através da valência cultural do Teatro, encontra-se a 
organizar um programa cultural bastante eclético para assinalar os 20 anos de reaberta do Teatro 
Ribeiragrandense, intitulado - “20 Anos, 20 Eventos”. A data assim o exige, pois trata-se da terceira 
mais importante sala de espetáculos da ilha de São Miguel. -------------------------------------------------------- 
Neste seguimento, e de acordo com as diferentes propostas de espetáculos que temos já assumidas, 
deparámo-nos com a limitação de adequar o valor de ingresso aos diferentes géneros e categorias de 
espetáculos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, venho propor que o artigo 16º Teatro Ribeiragrandense, Capítulo XIV, da Tabela de Tarifas 
do Município de 2019 seja alterado conforme segue abaixo: ----------------------------------------------------- 
 

Capítulo XIV   

Teatro Ribeiragrandense   
Artigo 16.º   

1. Espetáculos de música 

1.1 Espetáculos de música 5,00 

1.2 Espetáculos de música 7,50 

1.3 Espetáculos de música 10,00 

1.4 Espetáculos de música 12,50 
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1.5 Espetáculos de música 15,00 

 
2. Espetáculos de teatro 

2.1 Espetáculos de Teatro 5,00 

2.2 Espetáculos de Teatro 7,50 

2.3 Espetáculos de Teatro 10,00 

2.4 Espetáculos de Teatro 12,50 

2.5 Espetáculos de Teatro 15,00 

  
3. Espetáculos de dança 

3.1 Espetáculos de Dança 5,00 

3.2 Espetáculos de Teatro 7,50 

3.3 Espetáculos de Teatro 10,00 

3.4 Espetáculos de Teatro 12,50 

3.5 Espetáculos de Teatro 15,00 

Observações: 
Nota 1 - adequar o valor de acordo com o encargo financeiro, tipologia de 
eventos e público-alvo a abranger.  

 

 
O teatro é uma estrutura cultural de grande relevância para a cidade e concelho, datando a sua 
construção inicial do ano de 1919. Foi adquirido pela Câmara Municipal, em 1988, mas só em 1997 é 
que entra em obras de remodelação e é inaugurado a 5 de maio de 2000, assinalando-se, deste 
modo, no próximo dia 5 de maio do presente ano, os seus 20 anos de reabertura ao serviço da cultura 
e educação, no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta 
ao artigo 16.º do Capítulo XIV, da Tabela de Tarifas, fixando os valores indicados, no âmbito 
dos espetáculos a realizar no Teatro Ribeiragrandense, para serem aplicados em função do 
encargo financeiro, tipologia de eventos e público-alvo a abranger, para vigorar a partir da 
publicação da presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 
 

1. PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA INTERCEPTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 
CIDADE DA RIBEIRA GRANDE  

 
Foi submetido à aprovação da Câmara o projeto de ”Execução dos Sistemas Intercetor de 
Águas Residuais da Cidade” considerando os pareceres favoráveis das entidades 
consultadas, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Direção Regional dos Assuntos do Mar – parecer favorável com condicionalismos a 
ter em conta durante a execução da obra; --------------------------------------------------------- 

 EDA – parecer favorável com condicionalismos a ter em conta durante a execução da 
obra; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Direção Regional da Cultura – parecer favorável, alertando, apenas, para a 
eventualidade de nas escavações ser encontrada algum achado arqueológico que 
deva ser acautelado; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Capitania do Porto de Ponta Delgada – Parecer Favorável; ---------------------------------- 
 Direção Regional do Ambiente – Parecer Favorável; ------------------------------------------- 
 IROA – parecer favorável.------------------------------------------------------------------------------ 
 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o “Projeto de 
Execução dos Sistemas Intercetor de Águas Residuais da Cidade”, em conformidade com os 
pareceres constantes do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
2. CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA INTERCETOR DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA CIDADE DA RIBEIRA GRANDE 
 
Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão de Obras Públicas e Trânsito, 
a propor a necessária autorização para se proceder à abertura do procedimento para 
lançamento do Concurso Público para a execução do “Sistema Intercetor de Águas 
Residuais da Cidade de Ribeira Grande”, pelo preço base de € 1.970.000,00 € S/IVA (um 
milhão novecentos e setenta euros) e um prazo de execução previsto de 480 dias. ------------ 
 
Submetido a votação depois da análise feito aos documentos apresentados, a Câmara 
deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Autorizar a abertura do procedimento por Concurso Público, com base na alínea b) 
do n.º 1 do art.º 19.º do DLR 27/2015/A de 29 de dezembro, para a realização da 
empreitada em assunto, pelo preço base é de € 1.970.000,00 € S/IVA (um milhão 
novecentos e setenta euros). -------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar as peças do procedimento, Caderno de Encargos e Programa de 
Procedimentos, cujos documentos foram rubricados pelos membros presentes, a 
fim de evitar a sua transcrição em ata, ficando disponíveis para consulta; -------------- 

 Designar para Júri do presente Concurso Público, nos termos do artigo 67.º do CCP, 
os seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Carla Sofia de Medeiros – Chefe de Divisão, Presidente do Júri; ----------------- 
 Cátia Andrea Carvalho Mota – Chefe de Divisão; ------------------------------------- 
 Rui Pedro Lucas – Técnico Superior na Área de Gestão de Empresas; -------- 
 Suplentes: Eng.ª Carla Cacilhas, Dr.ª Márcia Rego, Técnica Superior e Dr.ª 

Filomena Pinge, Técnica Superior.---------------------------------------------------------- 
 

 Delegar no Júri do procedimento, as seguintes competências: ------------------------------ 
 Esclarecimentos e retificação de peças do procedimento; -------------------------- 
 Prorrogação de prazo para a apresentação de propostas; -------------------------- 
 Notificação da decisão de adjudicação; -------------------------------------------------- 
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 Notificação do adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação;---- 
 Notificação dos concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação 

pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização para se proceder à 
repartição de encargos do presente procedimento, que será satisfeito pelas rubricas 
funcionais 2.243.2016/33 e 010207030302 do orçamento para o ano económico de 
2020 e 2021 estimando-se para 2020 o valor de 349.665,50 € relativos a 5 meses de 
obra e em 2021 o valor de 1.620.334,50 € que correspondem a 11 meses de obra. --- 
 

Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, dado a urgência que o assunto requerer, 
que seja solicitado, ao abrigo do artigo 50.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, que 
este assunto seja incluído na Ordem de Trabalhos da sessão da Assembleia Municipal, que 
se vai realizar no dia de hoje, 20 de fevereiro, dado a urgência que o assunto requer. --------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto disse que congratulava a Câmara pelo 
facto de ter abandonado o projeto da ETAR da Cidade e de ter tomado a opção de 
aproveitar a infraestrutura já construída da ETAR de Rabo de Peixe, rentabilizando, assim, 
mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 
 

1. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
 
1.1. Foi presente um pedido de autorização de compropriedade registado com o número 
1828 no programa informático MGD, datado de 11 de fevereiro de 2010, a solicitar o parecer 
favorável desta Câmara Municipal para constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 
54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 
14 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, ampliando o 
número de compartes, relativamente ao seguinte prédio: ----------------------------------------------- 
 
Prédio rústico, com 11.580 metros quadrados de terreno, localizado no Caminho da 
Mediana, freguesia de Santa Bárbara, deste concelho, inscrito na matriz cadastral sob o 
artigo 108 da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
1163/2016/06/15, da freguesia De Santa Bárbara. -------------------------------------------------------- 
 
Sobre o pedido em causa os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer 
favorável à pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2. Foi presente um pedido de autorização de compropriedade registado com o número 
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1513 no programa informático MGD, datado de 4 de fevereiro de 2010, a solicitar o parecer 
favorável desta Câmara Municipal para constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 
54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 
14 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, ampliando o 
número de compartes, relativamente ao seguinte prédio: ----------------------------------------------- 
 
Prédio rústico, com 82.680 metros quadrados de terreno, localizado na Estrada da Geada – 
Miradouro de Santa Iria, freguesia do Porto Formoso, deste concelho, inscrito na matriz 
cadastral sob o artigo 6 da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
1224, da freguesia de Porto Formoso. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre o pedido em causa os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer 
favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 Fevereiro era de três 
milhões, trezentos e três mil, vinte três euros e catorze 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 10:30 horas foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

__________________________________ 


