
      
 

      

                        
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 
                                    5 de março de 2020 

 
 

 
ATA Nº 5 

 
Aos cinco dias do mês de março do ano dois mil e vinte, realizou-se a reunião ordinária da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande, presidida pela senhora Vice Presidente da Câmara, 
Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca, 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, a senhora Vice Presidente da Câmara declarou aberta a 
reunião às 9:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não compareceu à reunião o senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio e 
a senhora Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA NA JUNTA DE FREGUESIA DO PICO DA PEDRA 

 
O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, disse que a Junta de Freguesia 
do Pico da Pedra aguardava pela resposta da Câmara, relativamente à proposta que a Junta 
apresentou sobre as áreas verdes a delegar naquela Junta para manutenção das mesmas. 
Referiu, ainda, que a Junta não pretende aceitar a manutenção do Ramal das Giestas, 
devido à sua falta de capacidade técnica. ------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Vice Presidente da Câmara interveio e disse que, era do seu conhecimento que 
vai haver contatos prévios com as Juntas sobre os referidos contratos interadministrativos a 
celebrar no âmbito da manutenção dos espaços verdes, com o objetivo se serem 
submetidos à aprovação da próxima sessão da Assembleia Municipal, que se realiza no mês 
de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ROTURAS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTA BÁRBARA 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa, no uso da palavra, transmitiu a preocupação que o 
senhor Presidente de Junta da Freguesia de Santa Bárbara lhe manifestou, relativamente às 
roturas frequentes que tem havido na rede de abastecimento de água em algumas vias da 
freguesia, bem como, da necessidade da Câmara poder vir a substituir toda a tubagem 
existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo interveio e registou a situação exposta, esclarecendo, 
contudo, as razões da última rotura registada. ------------------------------------------------------------  
 
CORONAVÍRUS - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 
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A senhora Vice Presidente da Câmara informou o órgão executivo de que a Câmara está a 
terminar o Plano de Contingência Interno com procedimentos e medidas a tomar sobre um 
eventual cenário de transmissão da infeção devido ao novo coronavírus, por forma a 
minimizar o impacto desta epidemia ao nível do funcionamento dos serviços camarários.
  
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 
 
A senhora Vice Presidente da Câmara deu a conhecer que a edição deste ano da Bolsa 
de Turismo de Lisboa, embora não tenha sido oficialmente cancelada pelo Governo, devido 
ao novo Coronavírus, mas que já era público que o Turismo de Portugal anunciou o 
cancelamento da sua participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa, tal como as 
estruturas regionais de turismo dos Açores e da Madeira e de outras associações do setor.-- 
 
Entretanto, manifestou-se preocupada quando ao investimento já feito pela Câmara para se 
instalar num “stand” próprio e, não sendo a BTL encerrada, pela via oficial do Governo que, 
eventualmente, poderá a Câmara não ser reembolsada dos valores já investidos. -------------- 
 
O assunto gerou debate e, face à situação exposta, a senhora Vice Presidente da Câmara 
submeteu à consideração da Câmara o cancelamento do pavilhão da Ribeira Grande na 
BTL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os senhores Vereadores presentes foram unânimes, de que a Câmara deveria, também, 
cancelar a sua presença neste evento e, tentar saber junto das estruturas regionais da 
possibilidade de reaverem alguma parte do investimento realizado, uma vez que não estão 
reunidas as condições para manter a participação da Câmara na BTL 2020, nas datas 
previstas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta sequência, a senhora Vice Presidente da Câmara também aceitou a posição tomada 
pelos senhores Vereadores, ficando cancelada a presença da Câmara na edição deste ano 
na BTL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entretanto, a senhora Vice Presidente da Câmara informou, que uma vez que tinha as 
passagens já pagas para o referido evento, que iria aproveitar e antecipar as cinco reuniões 
que estavam agendadas com investidores e empresas, no âmbito da BTL.------------------------- 
 
LISTAGEM DE EVENTOS 
 
O senhor Vereador Filipe Jorge, entretanto, disponibilizou ao senhor Vereador Fernando 
Sousa, a listagem solicitada dos eventos a promover pela Câmara este ano e dos protocolos 
celebrados com as várias entidades, associações e instituições. ------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e solicitou que o documento fosse enviado 
por correio eletrónico, em formato PDF, com a indicação dos valores que foram atribuídos, 
no âmbito de cada protocolo.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora Vice Presidente da Câmara tomou a palavra e informou que já está em 
elaboração os protocolos que pretendem celebrar e que estão relacionados com os três 
maiores eventos a realizar no concelho, nomeadamente, os relacionados com o “Monte 
Verde Festival”, o “RFM Beach Power” e o “Azores Burning Summer”, os quais pretende que 
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sejam aprovados na próxima reunião de Câmara. Na ocasião, fez também uma abordagem 
acerca da importância destes eventos no concelho e que os valores previstos a atribuir serão 
os mesmos do ano passado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    VOTO DE PESAR 
 
Por iniciativa da senhora Vice-Presidente da Câmara, a Câmara deliberou, por unanimidade 
exarar em ata um Voto de Pesar pelo falecimento de António Soares Marinho, de 63 anos, 
deputado na Assembleia Legislativa dos Açores desde 2004, tendo sido presidente do grupo 
parlamentar do PSD/Açores entre 2008 e 2011 e de 2015 a 2016. ----------------------------------- 
 
Atualmente desempenhava as funções de Presidente da Comissão de Política Geral do 
Parlamento Açoriano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A nível partidário, António Soares Marinho foi vice-presidente do PSD/Açores de 2005 e a 
2009, conselheiro nacional do partido entre 2008 e 2010 e conselheiro regional de 2012 a 
2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Economista de profissão, António Marinho era quadro superior da administração pública, 
tendo sido Diretor Regional da Indústria, chefe da Divisão de Estudos e Formação da 
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional e administrador da Universidade 
dos Açores, entre outros cargos. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
António Marinho foi também presidente do Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores 
(INOVA), diretor geral da Fábrica de Cervejas João Melo Abreu, colaborador do jornal 
Açoriano Oriental e membro do Conselho Consultivo do Clube Desportivo Santa Clara.-------- 
 

ORDEM DO DIA  
 

GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA 
 

1. PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL COMO BEM DE INTERESSE MUNICIPAL  
 

Foi presente o ofício nº 327, de 11 de dezembro de 2019 da Junta de Freguesia da Maia, 
deste concelho, a solicitar, na qualidade de subscritora do contrato de comodato do edifício 
da Escola Primária da Lombinha da Maia, a importância desta Câmara Classificar de 
Interesse Municipal o referido imóvel, dado que a Junta está a promover uma candidatura ao 
“Programa Cultura - EEAGrants 2014 – 2021” - projeto de desenvolvimento local Calços da 
Maia, através da revitalização do seu património cultural costeiro, que obriga a referida 
classificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara depois de analisar e de debater o assunto deliberou, por unanimidade e em 
minuta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Não ver inconveniente na classificação do edifício da Escola Primária da Lombinha 
da Maia, da freguesia da Maia, como “Bem de Interesse Municipal”; ----------------------- 

 Estender aos outros edifícios de Planos Centenários existentes no concelho, o 
mesmo interesse de serem classificados como “Bens de Interesse Municipal”, 
nomeadamente, aqueles que estejam e reúnem as condições para serem 
classificados como tal; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Solicitar à Divisão de Urbanismo e Planeamento que reúne a documentação 
necessária para formalizar o necessário procedimento para ser submetida à decisão 
final da Assembleia Municipal, na sua próxima sessão de abril, a classificação do 
imóvel do Plano de Centenários da Lombinha da Maia, bem como, os demais que, 
eventualmente, possam integrar o procedimento para se prosseguir com a sua 
classificação, no âmbito do previsto no Decreto Legislativo Regional nº 29/2004/A, de 
24 de agosto, na sua versão republicada pelo Decreto Legislativo Regional nº 
43/2008/A, de 8 de outubro; --------------------------------------------------------------------------- 

 Dar conhecimento à Junta de Freguesia da Maia a presente deliberação. --------------- 
 
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. CONCURSO PARA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 1 LOTE NO PARQUE 
INDUSTRIAL DA RIBEIRA GRANDE (XIII FASE) 

 
Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira a 
informar que o concurso para Cedência do Direito de Superfície de 1 lote localizado no 
Parque Industrial da Ribeira Grande, aprovado na reunião camarária do passado dia 6 de 
fevereiro ficou deserto, dado não ter sido rececionado nos serviços camarários qualquer 
proposta até ao dia 26-02-2020, no seguimento da abertura do procedimento do referido 
concurso, cujo aviso foi publicado nos jornais Correio dos Açores a 11-02-2020, bem como, 
no Site da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, no âmbito das Medidas 4 e 5 
previstas no referido Regulamento: 

 
1.1 Vitória Clube do Pico da Pedra, a concessão de um apoio financeiro, no âmbito da 

Medida 4 do referido Regulamento, no valor de 1.000,00 € (mil euros) para apoiar o 
evento desportivo relacionado com a “3.ª Edição Pikas Cup Sub-8 e Sub-9” a 
realizar no Campo José Silva Calisto no Pico da Pedra, nos próximos dias 14 e 15 
de Março, onde vão participar 240 crianças. ----------------------------------------------------- 
 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio proposto extraordinário, no valor mil euros ao Vitória Clube do Pico da 
Pedra, para apoiar o projeto da candidatura apresentada, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. ------------------------------------------- 

 
1.2 Clube Desportivo Vera Cruz dos Fenais d’Ajuda, a concessão de um apoio 
financeiro, no âmbito da Medida 5 do referido Regulamento, no valor de 1.000,00€ 
(mil euros) para apoiar a participação da equipa de Futsal – Juniores A no 
Campeonato Regional de Futsal com a realização de jogos nas Ilhas de S. Miguel, 
Terceira, Faial e Pico. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio extraordinário proposto no valor de mil euros ao Clube Desportivo Vera 
Cruz, para apoiar o projeto da candidatura apresentada, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. ------------------------------------------- 

 
1.2 Azores Surf Club concessão de um apoio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos 

euros) no âmbito da Medida 4 do referido Regulamento para apoiar o evento designado 
de “Prancha Ecológica nos Açores” a realizar na Escola Secundária da Ribeira Grande e 
na Praia de Santa Bárbara, nos próximos dias 27 e 28 de março, cujo objetivo é 
sensibilizar s participantes sobre a importância de reduzir o consumo de plástico e 
reutilizar materiais. Entretanto, será construída uma prancha de surf com garrafas de 
plástico reutilizado, para ser cedida à Câmara, a qual vai ser construída por dois 
membros da Eco Garoupaba sediada no Brasil. ------------------------------------------------------ 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio extraordinário proposto, no valor de quinhentos euros ao Azores Surf 
Club, para apoiar o projeto da candidatura apresentada, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. ------------------------------------------- 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e 
Recreativo do Município foi submetido à consideração da Câmara a concessão dos 
seguintes apoios financeiros: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.3. Associação Dinamizadora de Santa Bárbara a concessão de um apoio 
financeiro no valor de 2.000,00 € (dois mil euros) para apoiar o seu Plano de 
Atividades para o corrente ano de 2020. ----------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a 
concessão do apoio financeiro solicitado no valor de dois mil euros à Associação 
Dinamizadora de Santa Bárbara, para apoiar o projeto da candidatura apresentada, dando 
poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo a celebrar. ------------------ 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

1. Deliberações da Assembleia Municipal da sessão de 20 de fevereiro de 2020 
 
A senhora Vice Presidente da Câmara levou ao conhecimento do órgão executivo que foram 
aprovadas pela Assembleia Municipal, na sua sessão do passado dia 20 de fevereiro, os 
assuntos que foram submetidos por esta Câmara à aprovação daquele órgão, estando a 
decorrer os procedimentos subsequentes às decisões tomadas para cumprimento integral 
das respetivas deliberações, relacionados com os seguintes títulos: --------------------------------- 
 

1. Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2020; ----------------------------- 

2. Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Câmara 
Municipal de Ribeira Grande e a Junta de Freguesia da Maia;---------------------------------------------- 

3. Contrato Interadministrativo de delegação de Competências entre a Câmara Municipal de 
Ribeira Grande e a Junta de Freguesia de Matriz;------------------------------------------------------------- 

4. Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo; ------------------------------------------------------ 
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5. Declarações dos Compromissos Plurianuais, Pagamentos e Recebimentos em atraso 
existentes a 31 de dezembro de 2019; --------------------------------------------------------------------------- 

6. Empreitada de Construção do Campo de Futebol de Rabo de Peixe – Repartição de Encargos; 

7. Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal para integrarem o Conselho de Ilha, de 
acordo com o estipulado no DLR nº 21/99/A e em conformidade com a alínea B), do art.º 2º e o 
art.º 4º; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Expropriação do prédio urbano na Rua Manuel da Ponte - PORTO FORMOSO no âmbito da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada - Proc.º 304/10.4 BEPDL; ------- 

9. Expropriação de uma parcela de terreno do Prédio Rústico 49 Seção D no âmbito da obra de 
“Reabilitação do Caminho da Tondela, Matriz” - Pedido de Retificação à ata nº 3, de 06-06-2019 
da Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Doação e afetação para o domínio público municipal de uma parcela de terreno do prédio 63 
para abertura do arruamento entre a Avenida 28 de Maio e o Beco das Pedreiras, na freguesia 
do Pico da Pedra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Afetação de uma parcela de terreno para o domínio público municipal no âmbito da obra de 
“Construção de um parque de estacionamento junto à zona dos cozidos das Caldeiras da 
Ribeira Grande; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Afetação de parcelas de terreno para o domínio público no âmbito da obra de “Alargamento do 
Caminho das Gramas - Ribeirinha”; ------------------------------------------------------------------------------- 

13. Doação e Afetação ao Domínio Público Municipal de Parcelas de Prédios, da Freguesia de São 
Brás, no âmbito da obra de “Alargamento da Rua das Fontes - São Brás”; ----------------------------- 

14.  Concurso para a execução do “Sistema Intercetor de Águas Residuais da Cidade da Ribeira 
Grande - Repartição de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
 

1. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
 

Nesta reunião a Câmara tomou conhecimento que o saldo em dinheiro de Operações 
Orçamentais apurado no Resumo Diário de Tesouraria de 28 de fevereiro era de três 
milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta euros e catorze cêntimos e 
o saldo de operações não orçamentais era sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta oito 
euros e trinta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:00 horas foi pela senhora Vice 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

___________________ 
 
 

_____________________ 


