
  
 

      

                        
            MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                                                  ATA da 

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

 
 

ATA Nº 9 
 
Aos trinta 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 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 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não esteve presente a senhora Vereadora Cátia Filipa Carreiro Sousa, por se encontrar de 
licença de maternidade, cuja ausência foi justificada.----------------------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
PONTO DA SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA CRISE COVID 19 NO CONCELHO 
 
O senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção dando a conhecer que esteve 
presente numa reunião com todos os Presidentes de Câmara da Ilha de S. Miguel, junto 
com o senhor Presidente do Governo Regional e com o senhor Diretor Regional de Saúde, 
onde foi dado a conhecer, pela Autoridade de Saúde, o ponto da situação acerca da 
Pandemia do Covid-19, em cada concelho. ----------------------------------------------------------------   
Nesta sequência, passou a descrever que a nível do concelho de Ribeira Grande havia seis 
casos positivos ativos de Covid-19 que estavam em processo de recuperação nas suas 
habitações, não existindo nenhuma cadeia de transmissão, quer neste e nos outros 
concelhos da Ilha. Que a percentagem das pessoas infetadas no concelho da Ribeira 
Grande correspondia a 75% do sexo feminino e 25% do sexo masculino, com idades entre 
os 20 e 29 anos e entre os 70 e os 79 anos de idade, existindo também uma criança de 1 
ano e meio de idade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as cercas sanitárias disse que a maioria dos Presidentes de Câmara foram de opinião 
que o Governo deveria manter as cercas em todos os concelhos da Ilha de São Miguel, até 
às 00:00 horas de domingo, dia 3 de maio. 
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Deu a conhecer que o Governo já deu início à realização de testes nos lares de Idosos 
deste concelho, tendo já efetuado testes no Lar de Idosos de Rabo de Peixe e que até ao 
momento nenhum dos testes efetuados deu positivo para o Covid-19, como, também, 
informou, que no decorrer desta semana não foram registados, na Região, mais nenhum 
caso positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou, ainda, que houve um entendimento entre todos os Presidentes de Câmara para se 
reabrir os serviços municipais a 11 de maio, para se poder na primeira semana de maio 
reorganizar os serviços e elaborar um manual de orientações para o regresso ao trabalho, 
destinado a todos os serviços e colaboradores em geral, privilegiando o teletrabalho, 
segundo recomendações da Autoridade de Saúde, e o funcionamento dos serviços com 
pessoal em sistema de rotatividade.  -------------------------------------------------------------------------  

Entretanto, informou, que o senhor Presidente do Governo Regional iria divulgar, no dia de 
hoje, as “Medidas de Flexibilização de Restrições” na Região Autónoma dos Açores, e que, 
a partir daí, também iriam proceder em conformidade com as mesmas.   --------------------------  

Informou, também, que a Câmara vai disponibilizar todos os equipamentos de proteção 
individual, em especial, aos serviços que habitualmente faz atendimento presencial. -----------  

O senhor Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, disse que a Câmara deveria ser 
rigorosa na implementação das medidas, as quais devem ser aplicadas e asseguradas por 
todos os colaboradores em geral da autarquia, daí que as referidas regras devem ser bem 
definidas no referido manual, de modo a que todos os colabores percebem que se trata de 
uma “Ordem” para cumprir, para deixar de haver ambiguidades e relutâncias no 
cumprimento das medidas.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara interveio e salientou que as regras e as medidas a adotar 
com a reabertura dos serviços seriam em conformidade com aquilo que vai ser publicado 
pelo Governo e pela Autoridade de Saúde, no âmbito da reabertura dos serviços públicos. --  

A senhora Vice Presidente da Câmara, no uso da palavra, disse que o documento a 
circular vai ser claro e com regras bem definidas, que o faria chegar aos senhores 
Vereadores do PS para que possam também participar no mesmo, com os seus contributos.  

Referiu, ainda, que é intenção da Câmara fazer chegar à população informação no sentido 
de sensibilizar os munícipes que, pelo facto dos serviços estarem abertos, não significa que 
devem correr todos à Câmara e aos serviços do Atendimento para serem atendidos 
presencialmente, porque podem continuar a usar o correio eletrónico e o telefone, como têm 
feito até à data, para se evitar um aglomerado de pessoas, desnecessariamente, no exterior 
das instalações a aguardar pela sua vez, para ser atendido.  -----------------------------------------  

PUBLICAÇÃO DAS REUNIÕES PÚBLICAS 
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O senhor Vereador Fernando Sousa defendeu, em seu nome pessoal, a publicação direta 
das reuniões públicas da Câmara, pelas mesmas vias que a Câmara tem feito no âmbito 
dos esclarecimentos à população, nesta fase da Pandemia Covid-19, por entender que a 
reunião pública também é um meio para esclarecer as pessoas. Que o facto do senhor 
Presidente da Câmara não aceitar esta forma de divulgação, no seu entender significa 
afastar as pessoas do conhecimento como funciona o órgão camarário e a gestão 
autárquica, deixando este registo para que possam refletir sobre o assunto. ----------------------  

O senhor Vereador Miguel Sousa interveio e disse que concordava com o proposto pelo 
senhor Vereador Fernando Sousa, no sentido de ser divulgada só a transmissão da reunião 
e, não, com a finalidade de haver intervenção do público ouvinte. -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e sobre este assunto, respondeu que, se 
esta proposta tivesse sido colocada na reunião passada, a situação poderia ter sido 
explorada quanto à sua aplicabilidade, até porque, sobre as reuniões públicas das 
autarquias neste período de “Declaração de Emergência” a Lei permitiu a suspensão das 
mesmas até 30 de junho, podendo, contudo, ser realizadas por videoconferência, como se 
está a fazer, não se vislumbrando, sequer, a sua publicação nas redes sociais. -----------------  
Esclareceu que as iniciativas que a Câmara tem feito são no sentido de passar alguma 
informação à população com informações e esclarecimentos on-line, com muito boa 
aceitação e participação por parte dos munícipes. -------------------------------------------------------  
Informou, entretanto, que a sessão da Assembleia Municipal agendada para o dia de hoje, 
iria ser realizada via “ZOOM” e não por transmissão direta.   ------------------------------------------   

O senhor Vereador Fernando Sousa, lamentou a postura do senhor presidente, que deixa 
transparecer que lhe incomoda que as pessoas assistam a estas reuniões. Propôs, ainda, à 
Câmara, que as gravações das reuniões públicas fossem transmitidas através dos órgãos 
ou canais disponíveis pela Câmara, para quem tiver interesse em acompanhar.  ----------------  

  O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e informou que o novo proprietário da 
Rádio Nova Cidade já contatou a Câmara no sentido de se dar continuidade às 
transmissões diretas das reuniões públicas da Câmara através daquele órgão de 
comunicação social, nas mesmas condições da anterior gerência, pelo que, naturalmente, a 
próxima reunião pública deverá ser transmitida via rádio. ----------------------------------------------  

O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e, independentemente da 
transmissão direta via rádio da reunião pública, defendeu, na mesma, a sua publicação nas 
redes sociais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara ficou de saber acerca da possibilidade da sua 
implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDO DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL 
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O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e disse que até à data ainda não 
viu qualquer comunicação ou divulgação que a Câmara tenha emitido acerca do interesse 
de por em prática o “Fundo de Emergência Empresarial” já que há micro empresas no 
concelho que estão a sofrer com esta crise.  ---------------------------------------------------------------  
Nesse seguimento, disse se a Câmara tivesse um Gabinete vocacionado para fazer um 
levantamento e criar uma base de dados, onde ficasse registado todo e qualquer tipo de 
serviços existentes no concelho, nomeadamente, cabeleiros, bares, cafés, restaurantes e 
muitos outros serviços que existem, com este levantamento saber-se-ia quem vai ter ou não 
condições para retomar a sua atividade. --------------------------------------------------------------------  
Deu como exemplo a seguir, a Câmara Municipal de Sintra que publicou um despacho onde 
está elencado como funciona o Fundo de Emergência Empresarial de Sintra, cujo despacho 
poderia disponibilizar para que a Câmara pudesse adaptar o mesmo à realidade local do 
concelho da Ribeira Grande.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Lembrou da importância da Câmara aceitar esta sua proposta, porque haverá empresas que 
não vão receber qualquer tipo de apoio por parte dos Governos, porque não estão 
abrangidas, devido a alguns dos requisitos das medidas publicadas e, esse Fundo a criar 
pela Câmara, com uma verba que poderia rondar os duzentos mil euros poderia ajudar em 
muito o pagamento de rendas e de fornecimento de energia, por exemplo. -----------------------  
Nesta sequência, disse que aguardava, contudo, que na próxima reunião de Câmara já faça 
parte dos trabalhos um documento, seja ele despacho ou regulamento, que possa por em 
prática o Fundo de Emergência Empresarial.  -------------------------------------------------------------  
Sugeriu, ainda que o referindo Fundo poderia abranger a economia social, nomeadamente, 
as IPSS, já que devido às medidas de segurança que têm que adaptar, vão ter um 
acréscimo de despesas e, sem ajuda não vão conseguir fazer a sua devida implementação, 
devido à aquisição de uma série de equipamentos.  -----------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara interveio e disse ter localizado, entretanto, o despacho da 
Câmara de Sintra e que as medidas que constava do mesmo eram iguais às medidas 
publicadas pela Governo Regional, pelo que a concessão de tais apoios também estão 
condicionados a determinadas regras. ----------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que a Câmara tem montado um Gabinete de Apoio Empresarial que tem 
funcionado bem, já que todas as questões que são colocadas e direcionadas ao referido 
Gabinete, em termos de apoios, são todas respondidas em tempo útil com os devidos 
esclarecimentos. Que muitas das questões estão relacionados com pedidos de apoio para 
pagamento de rendas e luz e, quando esse tipo de pedido é colocado o referido gabinete 
canaliza as pessoas para a página oficial do Governo que está publicada onde abrange este 
tipo de apoios, esclarecendo que, se a Câmara fosse a aceitar e apoiar também estes tipos 
de pedidos, iria haver uma duplicação de apoios, o que não pode, legalmente, acontecer. ---  

Referiu, ainda, que compete à Câmara movimentar a economia local e, para isso, o objetivo 
da Câmara é criar outra dinâmica, nomeadamente, no âmbito da construção civil local, com 
a realização de pequenas empreitadas, afetando verbas para que sejam criados 
investimentos, que é o que muitos municípios do continente português estão a adotar, 
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porque só assim é que se vai dinamizar o tecido empresarial local, colocando a economia a 
funcionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta sequência, lembrou que até junho a Câmara dispõe de dois milhões de euros para 
realizar empreitadas, pelo que não pretendem sobrepor-se aos apoios que o Governo 
dispõe, que também são muitos para apoiar todos os que estão a precisar, daí que se tem 
procurado esclarecer e a reencaminhar as pessoas de como devem proceder para obterem 
junto do Governo tais apoios.  ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e disse que muitas das medidas não 
abrangem todos os setores e, uma empresa ou uma loja comercial, que não consiga faturar 
nada e que esteja a falhar sempre com os seus compromissos, vão fechar portas, com toda 
a certeza, devido a esta crise se não foram apoiados no imediato. Perante esta situação, foi 
de opinião que a Câmara deveria atuar de forma preventiva e avançar com apoios 
imediatos, às pequenas empresas do concelho, sob pena, depois, dos pequenos 
empresários ao fecharem o seu negócio vão passar a ser socorridos pelo “Fundo de 
Emergência Social”, já que não chegaram a ser apoiados numa fase inicial devido à falta de 
um “Fundo de Emergência Empresarial”, enquanto tinham o seu comércio ainda em 
condições de ser salvo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta sequência, defendeu, uma vez mais, a criação do “Fundo de Emergência 
Empresarial”, com uma verba até duzentos mil euros, verba esta que poderia ser 
proveniente dos eventos que foram cancelados, o que fazia todo o sentido, mesmo que 
depois se venha a revelar que não foi necessário, o que seria ótimo. -------------------------------  
 
O senhor Vereador Miguel Sousa tomou a palavra e disse que concordava com aquilo que 
o senhor Vereador Fernando Sousa defendeu anteriormente. Contudo, também manifestou-
se sobre a situação, tendo em conta as três vertentes dos apoios que foram invocados, 
nomeadamente: aqueles que são disponibilizados pelo governo, aqueles que a Câmara irá 
promover a nível de investimentos e, ainda, o relacionado com o Fundo de Emergência 
Empresarial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse sentido, referiu, que aquilo que era do seu conhecimento, todos os que estão a 
necessitar de apoios no âmbito de rendas, até à data ninguém conseguiu ter acesso aos 
mesmos, e continuam a terem custos fixos. Assim, e como ninguém está a produzir, disse 
que a tendência é ficarem cada vez piores pelo que defendia, também, a criação do “Fundo 
de Emergência Empresarial” o qual poderá vir a travar o eventual encerramento de muitos 
serviços ou micro empresas existentes neste município, porque haverá muitos, devido ao 
seu CAE, nem tão pouco vão conseguir apoios, pelo que vão também ser vítimas desta 
crise.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e disse que não colocava em causa a 
medida defendida pelos senhores Vereadores do PS mas que a Câmara também não se 
pode substituir aos demais apoios que existem.  ----------------------------------------------------------  
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Na ocasião, entendeu ser pertinente partilhar o Site do Governo Regional onde puderam 
visualizar em simultâneo, todas as medidas de apoio a nível governamental onde, na parte 
das microempresas, restauração e similares, constava toda a informação necessária sobre a 
referida linha de apoio, esclarecendo que o que a Câmara tem feito, é dar a conhecer a 
todos esta linha de apoio do Governo, sempre que se dirigem à Câmara a solicitar apoios 
naquele sentido. Que esta atitude por parte da Câmara se tem revelado positiva, já que 
muitos desconhecem tal novidade, como agradecem a informação. ---------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e disse que muitos dos apoios vão tardar e 
haverá quem não vai conseguir ser abrangido no imediato. Que o objetivo do Fundo 
Municipal de Emergência Empresarial seria para apoiar, no imediato, aquelas micro 
empresas que não vão conseguir esperar mais e, por conseguinte, vão desistir do seu ramo 
de atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ORDEM DO DIA  

 

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. APOIOS FINANCEIROS  
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e 
Recreativo do Município foi submetido à consideração da Câmara a concessão de apoios 
financeiros destinados a apoiar os planos de atividades de cada uma das seguintes 
instituições concelhias: ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Filarmónicas do concelho VALOR 
 
Banda Lira Divino Espirito Santo - Maia 

 
6 000 € 

 
Sociedade Filarmónica Nª S.ª das Vitorias – St. Bárbara 

 
6 000 € 

 
Banda São Salvador do Mundo - Ribeirinha 

 
6 000 € 

 
Sociedade Filarmónica Lira Norte - R. Peixe 

 
6 000 € 

 
Filarmónica Voz do Progresso – Conceição 

 
6 000 € 

 
Sociedade Filarmónica Progresso Norte - R. Peixe 

 
6 000 € 

 
Banda Triunfo - Matriz 

 
6 000 € 

 
Filarmónica Aliança dos Prazeres - Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva do Pico da Pedra 

 
6 000 € 

Escoteiros do Concelho  
 
Agrupamento 645 – Matriz 

 
1 000 € 
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Agrupamento 1089 – Maia  

 
900 € 

 
Agrupamento 1144 – Pico da Pedra 

 
1 000 € 

 
Grupo 63 - Ribeirinha  

 
500 € 

 
Grupo 111, Ribeira Seca 

 
500 € 

 
Grupo 126 – Rabo de Peixe, valor para apoio 

 
620 € 

Associações do Concelho  
 
Associação Ritmos de Santa Bárbara 

 
1 500 € 

Religiosas  
 
Igreja de Nossa Senhora da Estrela – Matriz  
Para apoiar as despesas com a pintura exterior da Igreja  

 
20 000€ 

  

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, conceder os 
apoios financeiros indicados a cada uma das Instituições descritas no quadro anterior, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar os protocolos a celebrar.------ 
 
Vereador Fernando Sousa relativamente ao apoio a conceder à Igreja Matriz disse que 
tinha consciência que se tratava de uma obra de elevado custo, como acreditava que a 
Câmara tenha que vir a apoiar ainda mais a igreja Matriz nesse sentido mas, para isso, 
haveria também que olhar para as restantes igrejas do concelho que também estão a 
necessitar de obras para não haver injustiças nesse âmbito. ------------------------------------------  
Nesta sequência, sugeriu que a Câmara deveria fazer um plano, com uma estimativa de 
verbas a serem destinadas a apoiar as manutenções dos edifícios religiosos das restantes 
paróquias do concelho. 
 

2.  APOIOS FINANCEIROS  
 
No âmbito do Regulamento Municipal de Promoção Turística do Concelho da Ribeira 
Grande foi submetido à consideração da Câmara as candidaturas apresentadas pelos 
Clubes Desportivos abaixo descriminados, para concessão de apoios financeiros destinados 
à divulgação/promoção da palavra Ribeira Grande, nos seus equipamentos desportivos e 
nas camisolas de jogo oficiais, por parte dos respetivos clubes a nível regional e a nível 
nacional, referentes à época desportiva 2019/2020: -----------------------------------------------------  
 

Clubes Desportivos do Concelho  
 
Clube Sporting Ideal 

 
25.000 € 

 
Clube Desportivo de Rabo de Peixe  

 
15 000 € 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, conceder os 
apoios financeiros indicados a cada um dos dois Clubes Desportivos constantes do mapa 
anterior, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar os protocolos a 
celebrar.------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- ------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa entretanto disse que relembrava a existência de um 
compromisso que há entre a Câmara e o Clube Sporting Ideal, no valor de 30 mil euros. Que 
era necessário o presidente da Câmara honrar esse compromisso que tinha assumido com 
o clube, principalmente pelas circunstâncias em que estamos e pela relação do clube com a 
economia local. Se a Câmara não avançar com este compromisso vai haver rotura nos 
pagamentos do clube, o que vai ajudar a afundar, ainda mais, a economia local. ----------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que o Ideal já solicitou este 
apoio e encontra-se registado para o efeito, para que logo que haja disponibilidade 
financeira se avançar, informando que tinha já agendado uma reunião com o Presidente do 
Clube para um melhor esclarecimento acerca da finalidade do apoio.  ------------------------------  
Entretanto, informou, que os apoios concedidos ao Sporting Clube Ideal, para a presente 
época já soma um total de setenta e cinco mil euros, para além dos dez mil euros para 
inscrição dos seus atletas que são concedidos através dos contratos programas celebrados 
entre a Câmara e a Associação de Futebol de Ponta Delgada.  --------------------------------------  
 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

1. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
             Ata Final do Júri 
 
Foi presente a Ata Final do Júri para atribuição das Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior, respeitante ao ano letivo 2019/2020, salvaguardando-se a sua transcrição em ata, 
nos termos da legislação em vigor relativa a Proteção de Dados. ------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: 
 

 Aprovar a lista dos candidatos admitidos, aprovados e excluídos;-------------------------- 

 Aprovar o valor monetário da bolsa correspondente a cada um dos candidatos 
aprovados na respetiva ata em número de cinquenta. ------------------------------------------ 

 Contemplar e atribuir, ainda nesta fase, as bolsas de estudo relativas aos quarenta e 
um candidatos que ficaram como suplentes; ------------------------------------------------------ 

 Autorizar a concessão das passagens aéreas a cada um dos candidatos 
selecionados para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Excluir, com fundamento na apreciação feita pelo júri, as candidaturas dos alunos 
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não admitidos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Promover a divulgação da presente decisão, para cumprimento do previsto nos 
artigos 15º e 16º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, em vigor neste 
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ----APOIO A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 2020 
  Abertura de Candidaturas 

 
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 a solicitar a abertura de candidaturas ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre 
11 e 22 de maio de 2020 as quais deverão ser formalizadas em requerimento próprio e 
deverá obedecer às condições descritas nas cláusulas inerentes ao regulamento em vigor.-- 
 
A Câmara depois de debater o assunto, deliberou por unanimidade e em minuta, autorizar a 
abertura das candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, no período compreendido entre o próximo dia 11 e 29 
de maio de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

3. APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 2019 
Alteração ao objeto do tipo de apoio 

 
Sobre o assunto em título, foi submetido à consideração da Câmara uma informação 
subscrita pelo Chefe da Divisão de Ação Social e Educação, como a seguir se transcreve: 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, foi solicitado pela Casa do Povo da Ribeirinha a 
alteração da tipologia de apoio, previsto no projeto aprovado, por esta edilidade, em 2019, 
no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e conforme deliberação camarária, Ata nº15 datada de 25 de julho de 2019, que foi 
sujeito a análise técnica pelos serviços e, de acordo com o projeto apresentado, o apoio 
aprovado, seria para fazer face a despesas com pessoal, nomeadamente a contratualização 
de um Técnico Superior de Serviço Social a tempo inteiro, no montante de 5000 euros, de 
acordo com a alínea f) do ponto 1 do artigo 4º do Regulamento Municipal de Apoio a 
Instituições Particulares de Solidariedade Social.  --------------------------------------------------------  
Contudo, tendo em conta a obrigatoriedade legal da implementação de um Plano de 
Emergência, nomeadamente com a instalação de central de incêndios, na sede da Casa do 
Povo, a instituição solicitou a alteração do objeto do apoio.  -------------------------------------------  
A Casa do Povo pretende que o apoio monetário seja alocado a área diferente, 
especificamente no que concerne a bens constituintes do seu património móvel e imóvel, 
indispensável à execução do plano de emergência.  -----------------------------------------------------  
O tipo de apoio em questão enquadra-se na alínea a) do ponto 1 do artigo 4º do 
Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social.  ---------  
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Assim sendo, se o objeto do apoio, agora apresentado, fosse candidatado à data, em 2019, 
teria parecer favorável.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim está em causa uma alteração ao apoio já concedido que tem de ser aprovado em 
reunião de câmara e sujeito a um aditamento que altere a Cláusula 1.ª.  --------------------------  
Garantindo o cumprimento das exigências previstas no regulamento aprovado e estando tal 
ao abrigo de uma das situações que merecem a atribuição de um apoio (artigo 4.º), de 
acordo com a interpretação do regulamento, de acordo com a al. a) do artigo 4.º que permite 
a atribuição de apoios para “Manutenção do património móvel e imóvel, desde que seja 
propriedade da IPSS, ou detenha autorização do respetivo proprietário”, somos de parecer, 
salvo douta opinião, favorável à presente alteração. Efetivamente, a central de incêndios 
torna-se uma parte integrante do imóvel em causa, e nesse sentido acaba por constituir uma 
“melhoria” ao imóvel, o que se enquadra no regulamento. ---------------------------------------------  
Acautelando a tomada de decisão, e não obliterando os fracos recursos que estas 
instituições possuem para fazer face aos seus “princípios primeiros”, prestando um serviço 
por todos reconhecido, procedemos a uma reanálise técnica à situação da entidade em 
causa, ao abrigo dos artigos 9.º e 10.º, preparando-se, com esses elementos, o presente 
projeto de decisão que permite concluir que, se o objeto inicial fosse já esse (a aquisição da 
central de incêndios), a entidade teria tido na mesma direito ao apoio em causa, estando 
salvaguardado assim todo o procedimento previsto regulamentarmente, de forma a 
consubstanciar a validação de alteração de um apoio para um fim distinto do aprovado.  -----  
Desta forma e como apenas pode ser autorizada / ratificada tal alteração pelo mesmo órgão 
que autorizou o pedido original, e, sendo-o, terá de ser sujeito a aditamento ao protocolo 
com os mesmos tipos documentais. --------------------------------------------------------------------------  
Somos de parecer que se proceda à ratificação do pedido em causa de acordo com a 
explanação em epígrafe e se proceda ao aditamento em causa, alterando o objeto da 
candidatura, aprovada, e exarada na respetiva Ata e protocolo, ao abrigo do Artigo 4º, nº 1, 
alínea f), para constar, a partir da data de aprovação da presente, que o objeto do projeto 
elencado foi alterado e consequentemente autorizado, de forma a constar ao abrigo do 
Artigo 4º, nº 1, alínea a), para todos os devidos efeitos procedimentais e legais. -----------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta:-------------------------
- 

 Aceitar a alteração ao objeto do apoio concedido no ano de 2019 à Casa do Povo da 
Freguesia da Ribeirinha, para o fim agora indicado;--------------------------------------------- 

 -- Autorizar a celebração de uma Adenda de alteração ao objeto da Cláusula Primeira 
do já referido protocolo, dando poderes ao senhor Presidente para outorgar a 
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA AO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL  
               

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: --------------------------------------------  



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                            30 de abril de 2020 

                   ATA nº 9 

 
 
 

 
 
 

11 

  
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. ---------------------------------------------------------------  
 
De acordo com as solicitações que temos recebido e avaliação/observação de casos que 
não se enquadram nos critérios de atribuição de apoios, nomeadamente no que concerne 
ao critério de quebra de rendimentos de 33%, votado na última Reunião de Câmara, mas 
que possuem quebras de rendimentos significativas (quebras de aproximadamente 25%, 
uma vez que se verificaram ajustes/dinâmicas no que concerne a apoios regulamentação 
especifica, por exemplo em relação aos apoios ao lay-off, e não se aplica de forma linear a 
redução de 33%) e que provocam grandes constrangimentos aos agregados. Tais 
percentagens criam desequilíbrios graves ao nível da economia doméstica, uma vez que, 
exemplificando, um agregado composto por quatro pessoas que possua rendimentos de 
cerca de € 1200.00 e despesas elegíveis de cerca de € 350.00, que apresente redução no 
seu rendimento de € 250.00, não abrangido pelo apoio a prestar com o critério de redução 
de 33%, que anteriormente apresentava, após despesas, um total de € 850.00 liquidos para 
fazer face às necessidades do quotidiano, nomeadamente alimentação, apresentará agora 
uma disponibilidade de € 600.00, o que não se enquadra nos critérios tipificados de apoio 
patentes no Regulamento em causa, mas, existindo qualquer outra responsabilização, 
nomeadamente qualquer crédito para obras na sua moradia, que não considerada como 
crédito habitação, logo não considerado ao abrigo do presente regulamento como despesa 
elegível, poderá ter dificuldades em fazer face a todas as despesas e, ou optará por adquirir 
alimentação para o seu agregado e apresentar incumprimento no que se refere à sua 
responsabilidade bancária, ou, fazendo face a esta, apresentar carência ao nível da 
aquisição de alimentação.   -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Assim, e para que os apoios possam, de forma transversal, abranger o maior número de 
agregados que atualmente estão a sofrer graves danos e condicionalismos económicos fruto 
do momento de exceção que vivemos, partindo do pressuposto que os apoios, 
especialmente nesta fase, necessitam de uma avaliação e monitorização constante de 
forma a acompanhar o evoluir das necessidades apresentadas pelos munícipes, e, sabendo 
que as respostas terão que se adaptar de forma dinâmica à realidade vivenciada, propomos 
a seguinte alteração, que enumeramos em infra, de forma temporária, que vigorará até 
junho do ano de 2020, podendo ser prorrogadas após essa data por decisão do órgão 
executivo em Reunião Camarária.  ---------------------------------------------------------------------------  
 
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 
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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 

 
1 - Consideram-se em situação de carência Social, os indivíduos e agregados 
familiares cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior ao valor estipulado 
para a Pensão Social do Regime Geral fixado anualmente. ----------------------------------  
2 – (…) 

 
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Serviços de Fiscalização 
 

1. VIATURA RECOLHIDA NA VIA PÚBLICA - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E ABATE 
EM CENTRO DE DESMANTELAMENTO CREDENCIADO 

 
No seguimento da tramitação do processo interno 2019/DGAFRV/7, e ao enquadramento 
legal aplicável, foi submetido à consideração da Câmara a necessária autorização para se 
proceder ao cancelamento de matrícula e abate em Centro de Desmantelamento 
Credenciado, uma viatura Lancia Ypsilon, matrícula 55-39-GN entretanto perdida a favor 
deste Município de Ribeira Grande, a qual encontra-se depositada temporariamente no 
Armazém da Lomba da Maia, sito Rua Canada Nova, constituindo motivo de atração para 
vandalismo e furto de peças.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Câmara tomou conhecimento e com fundamento na informação prestada sobre o assunto, 
deliberou, por unanimidade e em minuta:--------------------------------------------------------------------- 

 Proceder ao cancelamento da matrícula junto do Serviço Coordenador dos 
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Transportes Terrestres – Direção de Serviços de Viação e Transportes de Ponta 
Delgada; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Autorizar o cancelamento e o abate da viatura Lancia Ypsilon, matrícula 55-39-
GN;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Proceder ao abate da mesma junto da Serralharia do Outeiro, Lda., Centro de 
Desmantelamento Credenciado, para o efeito.---------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 

 
1. CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DOS SISTEMA INTERCETOR DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA CIDADE DA RIBEIRA GRANDE – Relatório Final 
 

No seguimento da deliberação camarária do passado dia 16 de abril sobre o assunto em 
título, foi presente a esta reunião o Relatório Final do Júri do Concurso, no qual é dado a 
seguinte nota: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nos termos do disposto no artigo 147.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o Júri 
procedeu, em conformidade com o disposto no n.º 1 do art. 123º do mesmo diploma legal, à 
audiência prévia dos interessados, não se tendo registado nenhuma reclamação. --------------  
 
Assim, sendo e tendo por base o supra mencionado Relatório, o Júri mantém a sua decisão 
inicial, propondo que a obra seja adjudicada ao concorrente Pedro Serôdio Engenharia S.A, 
pelo valor da sua proposta de € 1.938.760,71 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, 
setecentos e sessenta euros e setenta e um cêntimo) e com prazo de 480 dias. ----------------  
De acordo com o que estabelece o ponto 16 do Programa de Procedimento, o adjudicatário 
fica obrigado à prestação de uma caução no valor de 2% do preço global da adjudicação, 
sem IVA, o que corresponde ao valor de € 38.775,21 (trinta e oito mil setecentos e setenta e 
cinco euros e vinte e um cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
Face ao que antecede, coloca-se à apreciação superior o presente Relatório. -------------------  
 

A Câmara com fundamento no Relatório Final do Júri do Concurso deliberou, por 
unanimidade e em minuta: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Adjudicar ao concorrente Pedro Serôdio Engenharia S.A, pelo valor da sua proposta 
de um milhão, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta euros e setenta e 
um cêntimos a empreitada de “Execução do Sistema Intercetor de Águas 
Residuais da Cidade de Ribeira Grande” pelo prazo de execução de 480 dias;---- 

 Notificar o adjudicatário a apresentar a caução e os documentos de habilitação 
exigidos no Código de Contratos Públicos, com vista à celebração do necessário 
contrato;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Notificar, de igual modo, os restantes concorrentes, dando a conhecer o relatório final 
e a deliberação agora tomada. ------------------------------------------------------------------------ 
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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 27 de Abril era de três milhões, 
seiscentos oitenta um mil, duzentos e trinta e oito euros e oitenta quatro cêntimos e o saldo 
de operações não orçamentais era setenta mil, setecentos e trinta três euros e quinze 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 11:00 horas foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
____________________________ 

 
 
 

           __________________________________ 


