
  
 

      

                        
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 
                                    16 de abril de 2020 

 
 

 
ATA Nº 8 

 
Aos dezasseis dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, realizou-se através da 
plataforma eletrónica “SKYPE” a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande, 
a qual foi presidida pelo senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio, 
estando presente, em modo de videoconferência, a senhora Vice-Presidente da Câmara, 
Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca e os senhores Vereadores, Filipe Dias 
Cardoso Jorge, Carlos Manuel Paiva Anselmo, Fernando Moniz Sousa, Miguel de Melo 
Sousa e a senhora Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa. -- -----------------------------------------  
 
E, sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do órgão executivo por meio digital, conforme previsto no n.º 3 do artigo 3.º 
da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 
reunião às 9:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
CRISE COVID 19  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, perguntou sobre o ponto da 
situação da crise COVID 19 neste concelho, questionando acerca do seguinte: -----------------  
 

 Que medidas foram implementadas no seguimento da proposta do PS que consta da 
ata da última reunião do passado dia 2 de abril; ---------------------------------------------- 

 Para quando a distribuição de EPI’s pelas Juntas de Freguesia, para uso dos 
trabalhadores, conforme tinha sido noticiado.  ---------------------------------------------- 

 Qual era o panorama geral das empreitadas previstas a realizar este ano, face aos 
constrangimentos que estão a decorrer; ------------------------------------------------------- 

 Qual era o ponto da situação do ofício que a Junta de Freguesia do Pico da Pedra 
enviou para a Câmara, com vista à aquisição de um imóvel que está à venda para se 
poder construir um parque de estacionamento naquela freguesia.-------------------  

 
Sugeriu, ainda, a possibilidade da Câmara tomar uma atitude diferente no âmbito do 
confinamento das pessoas, nomeadamente, passando a colocar um carro a circular nas 
ruas para ir transmitindo a necessidade de quem está a circular nas ruas, indevidamente, 
possam tomar a devida consciência de que se devem recolher, porque há quem está e 
esteja a colocar em risco a sua saúde e a dos outros.  --------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e passou a responder às questões 
colocadas pelo senhor Vereador Fernando Sousa, como a seguir se regista: ---------------------  
 
Acerca das medidas propostas e relativamente à aquisição dos computadores, disse que a 
Câmara já adquiriu 125 computadores para as escolas, conforme informação já descrita no 
ponto um da Ordem do Dia da presente reunião.  --------------------------------------------------------  
 
Sobre o Gabinete de Crise disse que em papel não existe formalmente o “Gabinete de 
Crise” mas que na prática os serviços estão todos operacionais e contatáveis, nesta fase, 
destacando os serviços de Ação Social e do pessoal operacional. Contudo, disse que nada 
invalida que possam vir a efetuar e apresentar à Câmara a composição do referido Gabinete 
de Crise e as funções do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre o Fundo de Emergência Empresarial, disse que aguardavam pela avaliação jurídica 
acerca da sua prática, informando, entretanto, que a Câmara disponibilizou uma linha 
telefónica direta de apoio aos empresários do concelho, cujas questões que têm sido 
colocadas estão todas relacionadas às formas de apoio, sendo dadas todas as respostas e 
esclarecimentos às questões levantadas.  ------------------------------------------------------------------  
 
Sobre os Equipamentos de Proteção Individual, esclareceu que, na sequência dos contactos 
prévios que esta Câmara fez junto de cada Junta de freguesia, através dos serviços da 
Divisão de Proteção Civil Municipal, a encomenda que foi feita pela Câmara, depois de 
consultadas 3 empresas, deve estar a ser rececionada dentro de uma semana data a partir 
da qual irão passar a distribuir pelas Juntas de freguesia, de acordo com as quantidades 
com que cada Junta manifestou ser necessário para uso dos seus trabalhadores das áreas 
operacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre a aquisição do imóvel no Pico da Pedra para construção de um parque de 
estacionamento, confirmou a receção do referido ofício da Junta. Contudo, esclareceu, que 
nesta data, este assunto deixou de ser prioritário devido à situação atual do estado de 
emergência por causa da Pandemia Covid-19, mas que faz parte do plano da Câmara 
regularizar e efetivar esta diligência. -------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre as empreitadas a realizar, informou que a obra dos Taludes da Lombinha da Maia e a 
do Campo de Jogos de Rabo de Peixe já obtiveram o Visto do Tribunal de Contas, pelo que 
a fase seguinte será a assinatura dos autos de consignação dos trabalhos para se dar início 
a estas duas obras.   ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que ao até próximo mês de Junho estão previstas a realização de obras no 
montante global de dois milhões de euros, já contempladas na segunda revisão ao Plano e 
Orçamento de 2020, que faz parte integrante da Ordem do Dia da pressente reunião. ---------  
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O senhor Vereador Carlos Anselmo, no uso da palavra, passou a dar a conhecer as 
empreitadas e o início dos procedimentos de algumas das obras a realizar. ----------------------  
De todas as obras previstas o senhor Vereador Carlos Anselmo e o senhor Presidente, 
descreveram no total as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
A realização da Rotunda do Largo da Grota na Matriz, a Rotunda da Tondela e a 
requalificação da Rotunda da Avenida 29 de Junho.  ----------------------------------------------------  
As obras de saneamento básico da Rua Arantes de Oliveira na Ribeira Seca, a obras de 
saneamento da Rua Central da Freguesia de Calhetas e a relativa à Rua dos Condes da 
Ribeira Grande, desta Cidade.  --------------------------------------------------------------------------------  
Foi também destaco o Caminho das Giestas, o alargamento do Caminho das Gramas e a 
requalificação do Ramal da Maia / Lombinha da Maia. --------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa achou positivo o pacote de obras que estão previstas 
mas disse não mostrar-se otimista quando ao início e conclusão de algumas das obras 
previstas ainda este ano, por acreditar que algumas delas vão transitar para 2021, por haver 
procedimentos que demoram muito a concretizar.  -------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo interveio e esclareceu que a requalificação do 
pavimento do Ramal Maia / Lombinha da Maia só vai ter o seu início depois de concluído a 
empreitada dos taludes, e que, assim sendo, a referida requalificação do pavimento só vai 
terminar no primeiro trimestre de 2021, acreditando que as restantes obras que foram 
anunciadas ficarão concluídas ainda este ano de 2020. ------------------------------------------------  
 
Lei 6/2020, de 10 de abril 
 
No seguimento da publicação recente da Lei n.º 6/2020, o senhor Presidente levou ao 
conhecimento da Câmara que se comunicou ao senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, por correio eletrónico, conforme determina o n.º 3 do artigo 2.º da referida Lei 
6/2020,  as deliberações das isenções concedidas pela Câmara, como medidas de apoio 
 excecional, no âmbito do combate à Pandemia COVID 19. -------------------------------------------  
 
Contudo, dado que tais deliberações foram tomadas em data anterior à publicação da já 
mencionada lei,  que se deixou à consideração da Assembleia Municipal, se pretendem que 
os termos  da deliberação a tomar sejam considerados como ratificação ou conhecimento da 
ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para constar esta diligência, o referido mail foi registado e colocado na pasta partilhada da 
Assembleia Municipal, com os restantes  documentos que vão constar da “Ordem de 
Trabalhos” da próxima sessão, junto com os ofícios que já tinham sido emitidos pela 
Câmara com as referidas deliberações.  --------------------------------------------------------------------  
 
MEDIDAS DE APOIO EXCECIONAL FACE À PANDEMIA COVID-19 
 
Ainda, e face ao que determina a Lei n.º 6/2020, publicada a 10 do corrente mês de abril, o 
senhor Presidente Câmara levou ao conhecimento do órgão executivo que prorrogou o 
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prazo do pagamento das faturas de água e das rendas sociais, até 30 de junho, cuja prática 
vai ser comunicada ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, nos termos previstos da já 
mencionada Lei nº6/2020. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
A Câmara tomou conhecimento e registou.  ----------------------------------------------------------------  
 

ORDEM DO DIA  
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 
1. ATRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO  

 
No âmbito da pandemia Covid-19 e da necessidade de haver material informático à 
disposição dos alunos de forma a poderem terem aulas à distância no 3º período letivo, o 
senhor Presidente da Câmara contatou com o senhor Diretor Regional da Educação e, 
nesse sentido registou o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------  
 
Disse ter sido referido que iriam concluir o ano letivo através de novas tecnologias para 
permitir a conclusão do ano letivo de forma não presencial sendo por isso relevante a 
preocupação deste município na aquisição de material informático. ---------------------------------  
Posto isso, e de acordo com o levantamento feito por cada conselho executivo das três 
básicas escolares (Maia, Ribeira Grande e Rabo de Peixe), ficou acordado que a autarquia 
deveria suplantar as necessidades relativas aos alunos do 4º ano de escolaridade, tendo 
para o efeito procedido à aquisição de 125 computadores portáteis e 50 equipamentos de 
internet que serão distribuídos por aqueles agrupamentos escolares.  ------------------------------  
Foi também proposto que os equipamentos sejam utilizados na modalidade de 
"empréstimo", devendo cada aluno ou encarregado de educação assinar um termo de 
responsabilidade pela boa utilização dos mesmos e devolvê-los no final do ano letivo. --------  
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, concordar com o título de 
empréstimo do referido equipamento. -----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto sugeriu que as escolas deveriam começar 
a emitir uma circular aos encarregados de educação dos alunos que irão beneficiar deste 
apoio, a esclarecer acerca do compromisso que vão ter que assumir com o título de 
empréstimo, já que não são para serem doados e, assim, não haver mal entendidos junto 
daqueles que não estão abrangidos por esta medida de apoio. ---------------------------------------  
 

2. MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL E AS 14 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO - ADENDA 

 

Foi submetido à aprovação da Câmara a minuta das ADENDAS aos Acordos de Execução 
de Delegação de Competências celebrados entre esta Câmara Municipal e as 14 freguesias 
do Concelho, como a seguir se transcreve, as quais foram acompanhas do Estudo para 
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demonstração do cumprimento dos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 115.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro: ------------------------------------------------------------------------------------  

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) O Município da Ribeira Grande possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para 
melhor servir a população do concelho;------------------------------------------------------------------------  

d) Os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público, muito 

contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção reparação exige 

uma intervenção constante;  --------------------------------------------------------------------------------------  
e) A rede escolar do Município da Ribeira Grande é vasta e necessita de constantes 

intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom 
desempenho no processo de ensino aprendizagem;  ------------------------------------------------------  

f) É convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho garantem uma prestação 
serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos recursos 
que para tanto lhes são disponibilizados; ----------------------------------------------------------------------  

g)  Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 23.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos 
equipamentos rural e urbano e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade 
com o disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para 
criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 
do município ou colocados por lei, sob administração municipal;  --------------------------------------  

h) Considerando, ainda, que cabe às câmaras municipais, por força do disposto na alínea l) do 
n.º 1 do mesmo artigo 33.º, discutir e preparar com as juntas de freguesia acordos de 
execução das competências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no artigo 132.º 
daquela Lei e de acordo com o n.º 2 do artigo 41.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto; 

i) 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; -------------------------------------------------------------------------------------------  

j) 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 
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populações, com especial atenção aos serviços e atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

k) A proposta de Adenda ao Acordo de Execução 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; ------------------------------------------------------------------  
 

l) A proposta de Adenda ao Acordo de Execução 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 a presente Adenda ao Contrato de Execução de delegação de 
competências entre: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE, representada pelo seu Presidente, Alexandre 
Branco Gaudêncio, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A JUNTA DE FREGUESIA ___________________, representada pelo seu Presidente, 
_________________________, --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
É estabelecido o presente contrato que se rege pelas disposições a seguir exaradas: ----------------------  

 
Anexo I 

Mapa financeiro a que se refere o n.º 1 da cláusula 13.ª 

Freguesia de Freguesia 
Verba a transferir anualmente - art. 132º 

nº 1 alínea a), b) e c). 
Lei 50/2018 artigo 41.º n.º 2 

 Freguesia Calhetas 24 044,00 € 

 Freguesia Conceição 36 088,00 € 

 Freguesia Fenais da Ajuda 33 617,60 € 

 Freguesia Lomba da Maia 36 664,80 € 

 Freguesia Pico da Pedra 34 108,80 € 

 Freguesia Porto Formoso 31 234,40 € 

 Freguesia Rabo de Peixe 84 774,40 € 

 Freguesia Matriz 48 028,00 € 

 Freguesia Ribeira Seca 38 783,20 € 

 Freguesia Ribeirinha 38 186,40 € 

 Freguesia Santa Bárbara 31 648,80 € 

 Freguesia São Brás 24 044,00 € 

 Freguesia Lomba de S. Pedro 24 044,00 € 

 Freguesia Maia 41 267,20 € 

TOTAL 526 533,60 € 
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Anexo II 
Mapa financeiro a que se refere o n.º 2 da cláusula 13.ª 

Freguesia de Freguesia 
Verba a transferir anualmente - 

132º nº 1 alínea e) e f). 
Lei 50/2018 artigo 41.º n.º 2 

 Freguesia Calhetas                    3 500,00 €  

 Freguesia Conceição                    3 500,00 €  

 Freguesia Fenais da Ajuda                    7 000,00 €  

 Freguesia Lomba da Maia                    7 000,00 €  

 Freguesia Pico da Pedra                    3 500,00 €  

 Freguesia Porto Formoso                    7 000,00 €  

 Freguesia Rabo de Peixe                  10 500,00 €  

 Freguesia Matriz   

 Freguesia Ribeira Seca                    3 500,00 €  

 Freguesia Ribeirinha                    7 000,00 €  

 Freguesia Santa Bárbara                    3 500,00 €  

 Freguesia São Brás                    3 500,00 €  

 Freguesia Lomba de S. Pedro                    3 500,00 €  

 Freguesia Maia                    7 000,00 €  

TOTAL                  70 000,00 €  
 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta:------------------------- 
 Aprovar os termos da minuta das Adendas aos Acordos de execução a celebrar com 

as Juntas de Freguesia, nos termos anteriormente transcritos;------------------------------- 
 Submeter à aprovação da Assembleia Municipal e celebração das referidas Adendas 

nos termos apresentados.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa perguntou se o aumento das verbas previstas com a 
celebração desta adenda se iria aumentar as competências delegadas nas Juntas de 
Freguesia e se incluiu ou não a manutenção dos espaços verdes. ----------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara interveio e esclareceu que a presente Adenda está 
relacionada com o aumento os valores das verbas a transferir para cada uma das Juntas de 
Freguesia e que não significa revisão nem aumento das competências anteriormente 
delegadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à manutenção dos espaços verdes, esclareceu que não seria delegado nas Juntas 
essa responsabilidade, uma vez que será a Câmara que vai assumir as referidas 
manutenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE SANTANA, 
MATRIZ E RIBEIRINHA – Dívida  

 
Foi presente um ofício datado de 16 de março do corrente ano da SDRG – Sociedade de 
Desenvolvimento de Habitação Social da Ribeira Grande, S.A. sobre o assunto em título 
com a indicação dos valores a considerar no ano económico de 2020, como a seguir se 
apresenta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Amort Juros Total a pagar 
1T 2020 € 309.106,79 € 0,00 € 309.106,79
2T 2020 € 209.062,72 € 100.044.08 € 309.106,80
3T 2020 € 209.481,09 € 99.625,71 € 309.106,80
4T 2020 € 210.377,82 € 98.728,98 € 309.106,80
 € 938.028,42 € 298.398,77 € 1.236.427,19

 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal a necessária autorização para se proceder ao 
pagamento das importâncias descritas no mapa anterior.  ---------------------------------------------  
 

2. SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2020 

 
Foi presente a proposta da segunda revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
de 2020, bem como a assunção de compromissos plurianuais das referidas rubricas, 
precedida de uma informação subscrita pela Chefe da Divisão da Gestão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se passa a resumir: --------------------------------------------------------------  
 
De acordo com o nº 2 do artigo 129 da Lei nº 2/2020 de 31 de março (LOE/2020) e Nota 
Informativa da DGAL, informo o seguinte:------------------------------------------------------------  
 
Informação dos compromissos transitados  
para 2020 

1.201.066.50€ 

Informação sobre a execução das GOP  
a 31-03-2020: 

16,33% 

Informação sobre a execução do PPI 
 a 31-03-2020: 

13,80% 

Informação sobre a execução das AMR 
 a 31-03-2020: 

22,10% 

Informação sobre a execução do Orçamento da  
Receita a 31-03-2020: 

17,34% 

Informação sobre a execução do Orçamento da 
Despesa a 31-03-2020: 

17,04% 

 
 
 
Informação de saldo integrado ao abrigo do nº 6 
do artigo 40 do RFAL 

O saldo da conta de gerência de 2019 foi de 2 973 604,04€: 
- O saldo consignado no valor de 163 200,00€ já foi 
Incorporado no orçamento de 2020 com a aprovação do 
mapa de fluxos de caixa/2019, conforme deliberação 
tomada pela Câmara Municipal da Ribeira Grande 
em 09-01-2020; 
- O saldo na posse do serviço (saldo não consignado) 
no valor de 2 810 404,04€, será integrado no orçamento 
de 2020 com a aprovação da presente revisão. 
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A presente proposta de revisão orçamental no valor de 2.470.493,51€ destina-se a 
inscrever as seguintes rubricas:---------------------------------------------------------------------- 
 
→ Orçamento da Receita:------------------------------------------------------------------------------------- 
- 04012308 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem;---------------------------------------------- 
- 10050202 – Transferências de Capital - Juntas de Freguesia;-------------------------------------- 
- 160101 – Saldo da Gerência Anterior – Saldo orçamental – Na posse do serviço: 2 810 
404,04€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
→ GOP:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 3 331 2020 40 – Rotunda do Largo da Grota – Matriz;------------------------------------------------ 
- 3 331 2020 41 – Alargamento Estrada de Ligação Maia/Lombinha da Maia;----------------- ----  
- 3 331 2020 42 – Alargamento do Caminho das Gramas – Ribeirinha.--------------------------- --  
 

O senhor Presidente da Câmara na ocasião, para além de ter feito uma abordagem das 
obras contempladas com esta revisão, disse haver um reforço de cem mil euros para o 
Fundo de Emergência Social. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
segunda 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. ------------------------------------------------------ 
 

3. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2020 
 

Foi submetido à aprovação da Câmara a primeira alteração ao mapa de pessoal de 2020, 
onde consta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 6 Vagas de Assistentes Operacionais que ficaram livres com a saída de seis 
colaboradores que foram para a reforma;---------------------------------------------------------- 

 5 Vagas de Assistentes Operacionais que foram ocupadas na sequência da abertura 
de um concurso para os serviços da DASUEM;--------------------------------------------------- 

 60 Vagas que foram ocupadas pelos precários;-------------------------------------------------- 
 1 Vaga de técnico superior que foi eliminada com a saída de um colaborador.---------- 

 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, concordar a 
primeira alteração ao mapa de pessoal de 2020, nos termos propostos, e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
1. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A MATERIALIZAÇÃO DO PROGRAMA ABEM 

REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19 
 
Foi presente uma minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Associação 
Dignitude e este Município de Ribeira Grande, cujo documento foi precedido da seguinte 
nota emitida pelo Chefe da Divisão de Ação Social e Educação, desta Câmara, como a 
seguir de transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“Constitui missão do Município, nos termos da lei, a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios da respetiva população, possuindo, designadamente, atribuições no domínio da 
saúde, de acordo com o que se encontra elencado no artigo 23.º, n.º 2, alínea g) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão em 
vigor); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No decorrer e em virtude da presente situação, Portugal, no dia 18 de março de 2020, 
declarou o Estado de Emergência no país onde, os grupos de risco, idosos (mais 70 anos) e 
pessoas com doenças crónicas (ex.: doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares), 
ficam obrigados ao dever especial de proteção.-----------------------------------------------------------  
O Município considera que, perante a atual situação e conhecedora da realidade de 
carência da população do Concelho quer a nível económico, social e de saúde, é sua função 
facilitar às famílias a possibilidade de uma resposta mais rápida e eficaz aos seus 
problemas de saúde; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Os impactos económicos e sociais desta Pandemia vão marcar a sociedade, todos sem 
exceção serão afetados. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento – Emergência 
abem: COVID-19 tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por 
parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência 
económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam 
prescritos por receita médica; ----------------------------------------------------------------------------------  
Assim, o Município, através do conhecimento intrínseco já mencionado, nomeadamente ao 
nível das questões sociais, através das suas competências e experiência na referenciação 
de indivíduos socialmente vulneráveis cuja situação seja enquadrável no Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento – Emergência abem: COVID-19, apresenta então o 
presente protocolo de forma a diversificar e engrandecer o leque de respostas sociais 
existentes, e em particular das especialmente criadas para fazer face às evidenciadas 
atualmente e que futuramente derivarão da mesma.” ----------------------------------------------------  
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta concordar com a 
celebração do referido protocolo, nos termos das cláusulas constantes do mesmo. -------------  
 
2. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA AO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL  
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Foi submetido à consideração da Câmara uma informação subscrita pelo Chefe da Divisão 
de Ação Social e Educação, com uma proposta de alteração temporária ao Regulamento do 
Fundo de Emergência Social, como a seguir se apresenta: --------------------------------------------  
 
Em consonância com a legislação em vigor e atribuições próprias das autarquias locais, 
tendo em conta o atual período de exceção que atravessamos, urge criar respostas/medidas 
que vão de encontro às necessidades da população, nomeadamente no que concerne às 
consequentes perdas económicas que direta ou indiretamente provocam, situações de 
 carência económica/perda de rendimentos, sejam eles causados, entre outros, por 
situações de desemprego, aplicação de layoff e/ou quebra de rendimentos devidamente 
comprovados através das declarações financeiras/rendimentos apresentadas às entidades 
competentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto isto, sendo a classe média, possuidora de rendimentos fixos e/ou variáveis, uma das 
mais atingidas perante a situação de exceção que vivenciamos, com as consequentes 
repercussões, uma vez que os agregados de fracos recursos económicos, já identificados 
antes da presente situação, ou a identificar, e enquadráveis nas atuais medidas de apoio 
social, continuarão ou serão apoiados ao abrigo de tais medidas, serve a presente proposta 
de alteração ao FES, como uma forma a mitigar as consequências das novas situações não 
enquadráveis nos apoios existentes, como uma resposta de duplo sentido, permitindo que 
estes agregados continuem a assegurar os seus compromissos económicos e minimização 
do impacto no orçamento familiar por um lado e como forma de estimulo à economia por 
outro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, propomos as seguintes alterações, que enumeramos em infra, de forma temporária, 
que vigorarão até junho do ano de 2020, podendo ser prorrogadas após essa data por 
decisão do órgão executivo em Reunião Camarária, para todas as situações devidamente 
requeridas até ao términus do prazo estipulado, desde que apresentem comprovativo de 
alteração/perda de rendimentos de pelo menos 33% dos rendimentos declarados através da 
Segurança Social, relativos ao agregado familiar. --------------------------------------------------------  
Mais solícito que seja dispensada a audiência dos interessados ao abrigo do artigo 100.º, n.º 
3, als. a) e b) do Código do Procedimento Administrativo, atendendo a que, de acordo com a 
atual situação de exceção que vivemos – Estado de Emergência – e em virtude do objetivo 
implícito da medida que pretende dar resposta imediata às situações objeto da presente 
proposta de alteração do Regulamento do FES – Fundo de Emergência Social da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, a emissão do referido regulamento é urgente, e nessa medida 
a realização de um período de 30 dias de consulta pública conforme previsto no artigo 101.º 
poria em causa a própria utilidade do regulamento.  -----------------------------------------------------  

 
Propostas de Alteração 

“Artigo 5º 

Requisitos Gerais de Acesso 
(…) 
3 - Consideram-se também, elegíveis, para requerer apoio ao abrigo do presente 
regulamento, os indivíduos e/ou agregados familiares cujo rendimento per capita seja igual 
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ou inferior ao valor estipulado para os indexantes dos apoios sociais, que, cumulativamente, 
tenham sofrido redução de rendimentos no mínimo de 33%, comparativamente à média de 
rendimentos auferidos nos 3 meses anteriores â Pandemia. ------------------------------------------  

Artigo 6.º 
Instrução do Pedido de Apoio 

(…) 
2 — O requerimento referido no número anterior deve ser acompanhado, dos seguintes 
documentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(…) 
c) Fotocópias dos documentos comprovativos referentes aos rendimentos mensais de todos 
os elementos do agregado familiar, designadamente: ---------------------------------------------------  
i) Ordenados, salários ou outras remunerações dos últimos 3 meses, e, quando necessário, 
de acordo com a alínea 3 do artigo 5º, referentes a data anterior à instituição do Estado de 
Emergência para comparação e aferição de redução de rendimentos; ------------------------------  

(…) 
d) Fotocópia comprovativa das despesas, designadamente: ------------------------------------------  

(…) 
ii) Despesas mensais com água, energia e gás dos últimos 3 meses, sendo que para efeitos 
de cálculo serão considerados até aos valores máximos definidos no anexo III; -----------------  

Artigo 10.º 
Valor Máximo de Apoio 

1 — Em conformidade com o grau de carência económica verificado, o valor anual a 
conceder a cada indivíduo ou agregado familiar, pode ir até ao máximo da percentagem 
definida para cada elemento, de acordo com o anexo I, podendo este valor ser ultrapassado 
em situações excecionais e devidamente fundamentadas, assim como, para efeitos de 
aplicação da alínea 3 do artigo 5º, de acordo com o anexo II. 
2 — Nos casos em que se aplique o anexo II, o valor a atribuir não poderá ultrapassar o 
valor máximo de € 1000.00 anuais, de acordo com os procedimentos de avaliação 
elencados, à exceção de casos devidamente fundamentados, colocados à consideração 
superior caso a caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(…) 
Anexo I – O mesmo 

Anexo II –  
(Quadro – Capitação IAS) 

 
 

Agregado 
 Familiar 

 
      1.º 
elemento        
adulto 
 

 
        2.º 
 elemento  
      adulto 

 
    1.ª 
 criança 

 
     2.ª  
criança 

 
     3.ª  
criança 

 
  Outros  
elementos 

 

 
Total máximo 
Do apoio concedido 

 

Valor do apoio 
sobre a percentagem
 do valor do IAS 

 
100% 

 
50% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
20% 

 
Total do apoio (máximo 
estipulado) 
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Anexo III  
(alteração de gás – isolado de € 20.00 para € 40.00 – de 1 para 2 botijas de gás - fogão – esquentador) 

 
Despesas fixas mensais 

 
Agregado Familiar Isolado 

 
Água € 40.00 € 15.00 

Eletricidade € 75.00 € 35.00 
Gás € 60.00 € 40.00 

Renda/Habitação/Crédito Habitação € 500.00 € 300.00 
Educação € 300.00 € 200.00 

Saúde € 150.00 € 75.00 
 

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

 Aceitar a proposta de alteração temporária do Regulamento do Fundo de 
Emergência Social da Câmara Municipal da Ribeira Grande, nos termos e com os 
fundamentos apresentados, bem como da dispensa da sua audiência dos 
interessados; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Comunicar a presente deliberação à Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, para efeitos de conhecimento, no seguimento da publicação 
recente da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, conforme determina o n.º 3 do seu artigo 2.º 
considerando que as mesmas representem benefícios a conceder pela Câmara, 
como medidas de apoio  excecional, no âmbito do combate à Pandemia COVID 19; 

 Atribuir efeitos imediatos à presente alteração e mandar proceder à sua devida 
publicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora Vice Presidente da Câmara aquando da análise e debate destes dois pontos 
esclareceu que foi divulgado que existe uma linha direta direcionada para a Divisão de Ação 
Social, que apoia diretamente os agregados familiares que pretendem candidatar-se aos 
apoios em questão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e referiu que a Câmara deve fazer a 
máxima divulgação para que a medida chegue às familias para a qual foi desenhada.  --------  
 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 

 
1. SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE E 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Foi presente um pedido de suspensão parcial do PDM da Ribeira Grande, requerido por 
Água de Fogo – Sociedade de Exploração Turística, Ld.ª como o único meio 
processualmente admissível no sentido de prover e de realizar em tempo útil, o seu projeto 
de investimento designado de “Água de Fogo” que tem como objetivo a exploração de uma 
unidade hoteleira de cinco estrelas que irá recorrer a águas termais.  ------------------------------  

Como a intervenção prevista incide em espaço classificado no âmbito do PDM como área 
turística do Campo de Golfe da Lagoa do Fogo, que pelas suas condicionantes urbanísticas 
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são incompatíveis com a proposta do projeto apresentado, foi solicitada a suspensão do 
PDM para o local em causa.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nesta sequência, e com fundamento nos documentos da proposta de “Suspensão Parcial 
do PDM da Ribeira Grande e o Estabelecimento das Medidas Preventivas” 
apresentados pelos serviços da Divisão de Urbanismo e Planeamento e, considerando o 
disposto na alínea b) do n.º 2 e nos n.ºs 4 e 9 do artigo 133º e nos n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 
139.º do Decreto Legislativo Regional nº 35/2012/A, de 16 de agosto, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar o pedido e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal para cumprimento da alínea b) do artigo 133° do Decreto Legislativo 
Regional n 3520 2/A de 16 de agosto nos seguintes termos:  -----------------------------------------  

a) Aprovar uma suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Ribeira Grande, 
publicado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2006/A, de 10 de abril; 
  

b) A suspensão abrange a área delimitada na planta anexa, que é parte 
integrante da deliberação;  ----------------------------------------------------------------- 

c) A suspensão incide sobre o artigo 59.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) O prazo de vigência da suspensão parcial é de dois anos a contar da data de 
publicação no Jornal Oficial, caducando com a entrada em vigor da revisão do 
PDM ou com conclusão das obras objeto da suspensão;---------------------------- 

e) A suspensão referida tem finalidade exclusiva para a construção do 
empreendimento turístico denominado “Água de Fogo”; ------------------------- 

f) Aprovar o estabelecimento de medidas preventivas, para a mesma área, 
conforme anexo II, e pelo mesmo prazo da suspensão parcial.-------------  

 
2. LICENCIAMENTO DE PAVILHÕES - Proc.º 01/2018/137 

Canada João Ramos – SANTA BÁRBARA 
 
A senhora Vice Presidente da Câmara levou ao conhecimento da Câmara a existência de 
um processo de licenciamento n.º 01/2018/137 em nome da empresa GRANPON – Granja 
Avícola, Ld.ª, destinado à construção de seis pavilhões para galinhas reprodutoras na 
Canada João Ramos, freguesia de Santa Bárbara, deste concelho, cujo aprovação do 
projeto de especialidades para emissão do alvará para início da construção da obra está 
dependendo da execução do ramal para fornecimento de água ao referido investimento. -----  
 

Nesta sequência, submeteu à consideração do órgão executivo: ------------------------------------  
 Que fosse assumido o compromisso da realização desta infraestrutura de 

abastecimento de água para o futuro empreendimento;--------------------------------------- 
 Que fosse aprovado o projeto das especialidades e emitido o alvará da licença de 

construção;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Que seja registado no alvará de construção o ónus de que a licença de utilização só 

será emitida depois do normal fornecimento de água às instalações com a conclusão 
do referido ramal.----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Vereador Fernando entretanto solicitou esclarecimentos sobre a obra a ser 
executada pela Câmara, perguntando se existe projeto e se a mesma consta do plano e 
orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
O senhor Presidente da Câmara informou que se trata de um investimento que 
corresponde à substituição da conduta desde o reservatório das Alminhas até à última casa 
da Susana do Monte, numa extensão de 3 KM, orçada em quase duzentos mil euros, a ser 
realizada pela rúbrica da conta geral das águas, competindo depois ao requerente os 
encargos do ramal até às suas instalações. ----------------------------------------------------------------  
 

O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto alertou para as consequências deste 
compromisso, caso a obra da substituição da conduta não fique concluída a tempo para o 
início da laboração do investimento, porque o requerente poderá vir imputar 
responsabilidades à Câmara e pedir uma indemnização pelos meses que não conseguiu 
laborar devido à falta do fornecimento de água.  ----------------------------------------------------------  
Nesta sequência, disse que os Vereadores do PS votavam a favor a proposta no sentido de 
se aprovar as especialidades e a emissão do alvará com o referido ónus, mas condicionava 
este voto favorável dos eleitos do PS, até ao final do ano de 2020, não assumindo, contudo, 
as consequências que vieram a resultar do não cumprimento por parte da Câmara de fazer 
a empreitada em tempo útil, ou seja, até ao final do corrente ano de 2020, por entender que 
a mesma é exequível, caso a Câmara avance já com os necessários procedimentos para a 
realização do concurso para poder prosseguir com a obra. --------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou por unanimidade e em minuta: ------------------------  
 

 Assumir o compromisso da realização da obra de substituição da conduta com vista 
à viabilização do ramal de água destinado ao investimento relacionado com o 
processo de licenciamento de obras nº 01/2018/137, até ao final do mês de setembro 
do corrente ano de 2020; -------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar o projeto das especialidades e autorizar a emissão do alvará da licença de 
construção, com o ónus de que a licença de utilização só será emitida depois do 
normal fornecimento de água às instalações com a conclusão do ramal de água;------ 

 Registar o voto condicionado dos senhores Vereadores eleitos do PS, no sentido 
destes não assumirem as consequências que vieram a resultar do não cumprimento 
por parte da Câmara de fazer a empreitada em tempo útil. -------------------------- 

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 

 
1. PRINCÍPIO DE ACORDO COM A EDA – Eficiência Energética 
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Foi presente para análise e decisão a seguinte informação subscrita pela Chefe da Divisão 
de Obras Públicas e Trânsito, Engenheira Carla Medeiros:  -------------------------------------------  
 
A Câmara Municipal da Ribeira Grande pretende modernizar gradualmente o equipamento 
de iluminação dos arruamentos municipais e proceder  à substituição  das luminárias 
existentes por outras de maior rendimento  ilumino técnico e mais baixo consumo (LED), 
melhorando a eficiência  energética  do Município, contribuindo assim para a redução do 
peso da iluminação pública  no orçamento municipal. ---------------------------------------------------  
Como medida de reforço á eficiência energética no concelho propõe-se um acordo com a 
empresa que fornece a energia elétrica  nos Açores (EDA) e a edilidade, em que há um 
investimento de ambas partes, assumindo a EDA  o fornecimento e montagem de colunas 
tipo Tejo e as respetivas luminárias LED (idênticas às instaladas na Frente Mar) e a Câmara 
o custo da construção  dos postos de transformação em alvenaria. ---------------------------------  
Assim os valores estimados é de 60.000 euros a cada uma das entidades, o que, atendendo 
a que cada PT está orçado em 15.000 euros e cada coluna Tejo e respetiva luminária 
orçadas em 1.500 euros, corresponde à execução de 4 PTs e ao fornecimento e montagem 
de 40 colunas e luminárias.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Acresce dizer que a EDA já  montou parte das colunas, estando a preparar a substituição as 
luminárias no Largo da Cascata e definiu os locais onde pretende erigir os PTs. ----------------  
É  importante salientar  que a EDA paga cerca de 40.000 euros por mês pelos direitos de 
passagem da energia elétrica no concelho. ----------------------------------------------------------------  
Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos no primeiro trimestre de 2021. --------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, na ausência do voto do 
senhor Vereador Carlos Anselmo, por este se considerar impedido, por ligação à empresa 
em causa, aceitar a proposta de Princípio de Acordo com a EDA, nos termos e com os 
fundamentos apresentados, no pressuposto que o mesmo se enquadre no âmbito do n.º 2 
do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, sendo, por essa norma, um contrato 
excluído do âmbito de aplicação dos procedimentos previstos na Parte II do CCP, e 
considerando ainda que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

 A rede de distribuição de eletricidade cuja concessão está atribuída à Eletricidade 
dos Açores, em regime de serviço púbico;--------------------------------------------------------- 

 O acordo em causa não prevê a existência de qualquer remuneração:-------------------- 
 E que os municípios têm atribuições na área da energia, nos termos do artigo 23.º, 

n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.” ----- 
 

EXECUÇÃO DO SISTEMA INTERCETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CIDADE DE 
RIBEIRA GRANDE - Relatório Preliminar  

 
No seguimento da deliberação camarária do passado dia 13 de fevereiro sobre o assunto 
em título, foi presente o Relatório Preliminar subscrito pelo Júri do referido concurso público 
para a “Execução do Sistema Intercetor de Águas Residuais da Cidade de Ribeira Grande”, 
junto com o quadro com a avaliação percentual de cada concorrente. ------------------------------  
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Do referido Relatório consta que o júri do procedimento deliberou excluir dos cinco 
concorrentes, quatro deles, designadamente: Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, 
S.A; A.R.; CASANOVA – Construção Civil Lda; – Afavias, Engenharia e Construções, S.A e 
Conduril Engenharia Açores, S.A., por terem apresentado uma declaração/proposta de não 
cumprimento de preço base. -----------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, e tendo em conta o critério de adjudicação fixado no Ponto 14 do 
Programa de Procedimento, a proposta economicamente mais vantajosa, o júri propõe-se 
que seja adjudicada ao concorrente nº 3 - Pedro Serôdio Engenharia S.A., pelo valor da 
sua proposta no montante de € 1.938.760,71 e com prazo de execução de 480 dias, para 
efeitos de celebração do contrato. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais propôs, que o relatório preliminar seja submetido a audiência prévia escrita dos 
concorrentes, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 147.º do Código dos Contratos 
Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: ------------------------  

 Concordar com a análise feita pelo Júri do Concurso, no seu Relatório Preliminar 
acerca do presente procedimento;  ----------------------------------------------------------------- 

 Submeter à Audiência Prévia dos cinco concorrentes o projeto de decisão espelhado 
no referido Relatório Preliminar, para que se possam pronunciar no prazo de 5 dias, 
a partir da receção da respetiva notificação.------------------------------------------------------- 

  
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 08 de Abril era de três milhões, 
duzentos e trinta quatro mil, quinhentos e vinte cinco euros e trinta nove cêntimos e o saldo 
de operações não orçamentais era sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta sete euros e 
oitenta e seis 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.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

____________________________ 
 
 

          __________________________________ 


