
  
 

      

                        
                       MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                      
14 de maio de 2020 

 
 

ATA Nº 10 
 
Aos catorze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, realizou-se através da plataforma 
eletrónica “ZOOM” 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 Vereador Fernando Sousa, no uso da palavra, disse que voltava a perguntar se 
a Câmara já tem o levantamento das atividades do concelho que estão encerradas, por 
freguesia, assim como, das dificuldades e necessidades que os empresários do concelho 
estão a passar, principalmente, aqueles em nome individual, para que se possa saber 
daquilo que estão a necessitar para se poderem reerguer e, assim, voltarem a restabelecer 
a economia do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda, e sobre os festivais de Verão, disse que uma vez que foram proibidos pelo Governo a 
sua realização até 30 de setembro, pretendia saber qual era a posição da Câmara, 
relativamente a este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e sobre o levantamento invocado 
anteriormente, disse que o mesmo não existia e que não era fácil de se realizar, como 
também referiu que desconhecia que existisse alguma autarquia que tenha este tipo de 
levantamento feito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Contudo, disse saber que a Câmara do Comércio tem um levantamento dos seus 
Associados e sabe que 90% dos empresários que são associados tiveram que encerrar. ---- 
No entanto, referiu, que poderia colocar esta pergunta à referida entidade, no sentido de 
saber quais são os associados do concelho que estão encerrados, sabendo, contudo, que 
nem todas as empresas existentes na Ilha são associados da referida Câmara do Comércio, 
como o número de encerramentos não abrange aqueles que não são associadas.  ------------  
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Entretanto, informou, que a Câmara tem estabelecido contatos com os empresários do 
concelho e que os tem orientado para os apoios disponíveis, incluindo os relacionados com 
o Fundo de Emergência Social. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Relativamente aos eventos de verão, lembrou que esta Câmara foi das primeiras a assumir 
o cancelamento dos eventos que se realizam no concelho, nomeadamente, as Cavalhadas 
e Marchas de S. Pedro, a Festa da Flor, a Feira Quinhentista, não tendo, contudo, assumido 
o cancelamento dos festivais de verão promovidos por entidades terceiras, cujos 
organizadores aguardavam pelas decisões do Governo, a qual já foi tomada e publicada 
esta semana a proibir a sua realização até ao próximo dia 30 de setembro. -----------------------  
Quanto à verba que a Câmara tinha afeta para este fim, disse que também já tinha sido 
anunciado que devido ao cancelamento de todas as atividades culturais no concelho, que a 
mesma seria direcionada para o apoio social e na implementação das medidas no âmbito do 
Covid-19. Deu como exemplo a aplicação de quarenta mil euros para a compra do 
equipamento informático para as escolas e que foi esta Câmara a primeira a ter esta 
iniciativa e a entregar o referido material no início da retoma das aulas. ----------------------------  
 
Informou, ainda, que esta Câmara está a ter uma perda de receitas no valor de cem mil 
euros por mês, devido às medidas sociais que foram enunciadas. -----------------------------------  
Lembrou, também, que esta Câmara tem sido pioneira em tomar iniciativas no âmbito desta 
crise e que tem acompanhado, sempre de perto, as recomendações que são emitidas pela 
Autoridade da Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Entretanto, voltou a lembrar os dois milhões de euros que a Câmara cativou para 
lançamento de várias empreitadas até ao próximo mês de junho, como forma de relançar a 
economia no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e, relativamente ao levantamento 
das atividades do concelho que estão encerradas, considerou que o argumento invocado 
pelo senhor Presidente da Câmara não era válido, já que a Câmara através da sua base de 
dados, a nível de faturação da água poderia, saber, pelo menos, as atividades económicas 
que estão associadas ao escalão respetivo. Referiu, entretanto, que o concelho não é tão 
grande e por freguesia se poderia saber quantos serviços existem, para a Câmara poder 
agir em conformidade com o seu grau de dificuldade. Lembrou que há atividades que não 
estão a faturar neste período extraordinário e os compromissos financeiros mantêm-se, e os 
apoios tardam em chegar. --------------------------------------------------------------------------------------  
Lembrou que os Vereadores do PS no início desta crise se disponibilizaram para realizarem 
tarefas que o executivo achasse oportunas para se minimizar e ultrapassar o impacto 
negativo que esta crise iria criar. ------------------------------------------------------------------------------  
Quantos aos festivais de Verão disse não entender o facto de a Câmara ter cancelado os 
seus eventos concelhios que foram referidos e não se têm pronunciado sobre o festival do 
Monte Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Vice Presidente da Câmara interveio e disse entender a ansiedade dos 
senhores Vereadores do PS quanto aos assuntos focados e que na opinião dos mesmos 
todas as iniciativas tomadas pela Câmara sabiam sempre a pouco. Lembrou, contudo, que 
nas reuniões anteriores há um rol de iniciativas e medidas que foram tomadas pela Câmara 
para apoiar a população local e que, substituir-se às medidas do Governo não lhe parecia 
sensato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre os Festivais de Verão, dado que o Governo proibiu a realização dos mesmos até 30 
de setembro, perguntou, entretanto, aos senhores Vereadores do PS, se eles concordavam 
que a Câmara apoiasse um eventual apoio aos promotores que quisessem promover algum 
evento, a partir daquela data, ainda que mais reduzido e em espaços fechados, dado que a 
altura do ano não seria propícia a realizarem-se ao ar livre. -------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e sobre esta questão referiu que os 
eleitos pelo PS apoiariam esta iniciativa, mesmo com eventos de forma reduzida a ter lugar 
a partir do mês de outubro, conforme já se tinham manifestado, anteriormente, numa das 
reuniões do passado mês de março, quando foi referido, acerca da eventualidade de se 
poder adiar tais eventos, como forma de se apoiar os organizadores dos referidos festivais, 
porque muitas das medidas de apoios, quer do Governo da República quer do Governo 
Regional não iriam nem vão chegar a todos. ---------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que quanto a isso, só a Câmara é que poderá ter essa atenção, já que 
durante anos esta Câmara defendeu investimentos no âmbito do turismo e, passar, agora, a 
focarem-se só em investimentos no âmbito da construção civil, não estava de todo correto. 
Disse haver muitos empresários de ramos diferentes que vão precisar de ajuda e não é 
através do Fundo Social de Emergência que devem ser apoiados, mas sim, através de um 
Fundo de Emergência Empresarial. --------------------------------------------------------------------------  
Perguntou, entretanto, quais são as obras que a Câmara está prevendo lançar, de imediato 
no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Miguel Sousa, entretanto pediu a palavra e disse ter a certeza que vai 
haver muitos empresários que vão encerrar e abrir falência, porque para além de não 
estarem a faturar, continuam com despesas fixas e não estão a receber apoios. ----------------  
Nesse sentido, entendeu que a Câmara também poderia ser pioneira, à semelhança de 
outras medidas que tomou, passar também a apoiar, através de um Fundo de Emergência 
Empresarial todos os empresários do concelho que estivessem numa situação de aflição. 
Referiu, ainda, que aquilo que estão a propor vai no sentido de quererem ajudar este elenco 
camarário com a criação de mais medidas de ajuda à população local e direcionar as verbas 
dos eventos para o ramo empresarial, já que os eventos estão proibidos, o que vai agravar 
ainda mais a economia local.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Defendeu, também, que não era nada difícil criar-se uma base de dados de todas as 
atividades económicas existentes no concelho, para através da mesmas saber-se quem 
está a viver dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que aquilo que estavam a defender tinha a ver com uma questão social e 
não no âmbito de uma vertente política. ---------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e reconheceu as preocupações 
manifestadas pelos senhores Vereadores do PS e a sua disponibilidade e cooperação com 
a Câmara sobre aquilo que poderá ser feito para se minimizar os efeitos negativos que esta 
Pandemia vai causar aos Ribeiragrandense. Contudo, referiu, que aquilo que os diferencia 
nesta situação são as visões diferentes de cada grupo eleito. -----------------------------------------  
Nesta sequencia e sobre o Fundo de Emergência Empresarial, disse que já teve o cuidado 
de ver o que existe acerca deste tipo de apoios e, daquilo que encontrou, a conclusão que 
tirou foi que os apoios são atribuídos uma única vez e corresponde a cerca de quinhentos 
euros, enquanto que os apoios que esta Câmara tem atribuído, através do Fundo de 
Emergência Social, vai até aos mil euros, pelo que é muito mais abrangendo em relação aos 
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apoios que têm sido atribuídos pelos Fundos de Emergência Empresarial, existentes noutras 
autarquias.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu, ainda, que a Divisão de Ação Social está a fazer uma estatística, por pedido, que 
tem chegado aos serviços, tendo, nesta data, já atingido os duzentos pedidos, cuja 
estatística será, posteriormente, disponibilizada aos senhores Vereadores do PS. --------------  
Voltou, entretanto, a defender, que a Câmara não se vai substituir às medidas do Governo, 
referindo aquelas que mais recentemente foram publicadas pelo Governo, e que vão no 
sentido de ajudar os empresários na aquisição de equipamentos de proteção e de combate 
à Pandemia, para que possam reabrir em seguração. ---------------------------------------------------  
Nesse sentido, disse que são estes apoios que a Câmara tem feito chegar ao conhecimento 
das pessoas e dos empresários através do seu Gabinete de Apoio ao Empresário, porque 
muitos deles desconhecem tal informação. -----------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo, no uso da palavra e em resposta à questão acerca 
do lançamento das obras previstas, informou que já este mês iriam fazer obras de 
remodelação em vários estabelecimentos de ensino, nomeadamente, nas escolas de Lomba 
da Maia, Fenais d’Ajuda, Porto Formoso, escola Tavares Torres na Vila de Rabo de Peixe e 
escola dos Foros na freguesia da Conceição. Na escola de Santa Bárbara e na escola de 
Calhetas, disse que as intervenções seriam a nível do recinto desportivo.  
As outras obras que iriam ter o seu início, seria as da Rua Central na Freguesia de 
Calhetas, a requalificação da Rotunda desta cidade, junto ao edifício EUROMOTAS, a 
execução da Rotunda no Largo da Grota na Matriz, o saneamento da Rua das Freiras e a 
pavimentação do Largo East Providence.  ------------------------------------------------------------------  
Informou, entretanto, que falou com alguns empresários da área da construção civil, tendo 
sido manifestado a  importância do lançamento de empreitadas em substituição de apoios e 
de subsídios, pelo que o lançamento destas obras são muito importantes. ------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e disse achar positivo o elenco das 
obras a realizar, como considerou importante as que vão ser feitas nas escolas. ----------------  
Entretanto, disse voltar a defender a concessão de apoios financeiros às Paróquias para 
que também possam proceder a obras de reparação das suas igrejas. -----------------------------  
Perguntou, entretanto, qual é o valor que a Câmara possa dispensar para outras iniciativas, 
como perguntou para quando a execução do alargamento do Caminho das Gramas. ----------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou a palavra e sobre o Caminho das Gramas, 
disse faltar a orçamentação e de se concluir o processo de expropriação com um dos 
proprietários dos terrenos confinantes. ----------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e entendeu que havia que se agilizar 
procedimentos com o reforço das equipas que estão a trabalhar nestas áreas da 
contratação pública, sugerindo recolocação de colaboradores de outras Divisões que 
estejam nesta data com redução de trabalho, devido a esta altura extraordinária que se vive. 
 
REGRESSO AO TRABALHO 
 
O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e passou a informar que, na sequência 
da publicação da Resolução do Conselho do Governo Regional 123/2020, de 4 de maio que 
aprovou as medidas de levantamento gradual das restrições em vigor da Região, os 
serviços da Câmara irão abrir a partir do próximo dia 25 de maio, tendo a Câmara já 
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elaborado um Manual de Orientações para o Regresso ao Trabalho, o qual disse ter sido 
validado pelo Delegado de Saúde Concelhio. -------------------------------------------------------------  
Na ocasião, todos os presentes visualizaram o documento em causa na plataforma, tendo o 
senhor Presidente esclarecido a sua implementação no serviço, destacando a criação de 
equipas de trabalho de forma alternadas, em contexto presencial e em contexto de 
teletrabalho, como disse haver uma série de equipamentos de proteção já disponíveis para 
todas as áreas de serviços, para permitir uma retoma segura das atividades laborais em 
regime presencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deu também a conhecer que, a partir da mesma data, os museus municipais também vão 
reabrir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VOTO DE PESAR 
 
Por iniciativa do Presidente da Câmara, a Câmara deliberou por unanimidade, exarar em ata 
um Voto de Pesar pelo falecimento de António João Teixeira Garcez. ------------------------------  
 
António João Teixeira Garcez nasceu a 12 de junho de 1933, no Porto da Cruz, Madeira, 
mudando-se aos 21 anos para os Açores, ilha de São Miguel, para exercer as funções de 
responsável pela expansão de uma empresa norte-americana de vimes para os Açores. -----  
 
Mais tarde, desempenhou funções num projeto de bordados antes de assumir o lugar de 
chefe de vendas da Ford, nos Açores, da qual também foi sócio, sendo por diversas vezes 
distinguido como o melhor vendedor nacional. ------------------------------------------------------------  
 
Em 1978, António Garcez foi cofundador da empresa Garcez & Santos, que detém a marca 
YOÇOR, sendo responsável pela sua criação e também foi sócio fundador da Associação 
de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores. Também presidiu 
Casa da Madeira nos Açores. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Reconhecido pela sua imensa lealdade para com as pessoas, destacou-se como um 
empresário sério, honrado e extremamente sensível no contributo que deu a diversas 
causas sociais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ORDEM DO DIA  
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1. REGRAS DO PROGRAMA “SELO COVID FREE” 

Foi submetido apreciação e aprovação da Câmara o documento que a seguir se transcreve, 
cujo objetivo é estabelecer as regras e os princípios aplicáveis ao Programa Selo COVID 
FREE, para apoiar as empresas na retoma segura das suas atividades, com base na 
confirmação de aplicação das recomendações das autoridades de saúde, quanto ao 
controlo do surto epidemiológico de doença por coronavírus - COVID-19:-------------------
  

PREÂMBULO 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                            14 de maio de 2020 

                   ATA nº 10 

 
 
 

 
 
 

6

No âmbito da pandemia Covid-19, a autarquia da Ribeira Grande tem vindo a implementar 
uma série de iniciativas que visam atenuar o impacto económico no concelho. Entre as 
várias iniciativas destaca-se a isenção de algumas taxas municipais, bem como a criação de 
um gabinete de apoio ao empresário.------------------------------------------------------------------------- 

Com vista a assegurar a retoma da atividade económica, de acordo com a resolução do 
Governo Regional dos Açores nº 123/2020, que indica os  “Critérios Para Uma Saída Segura 
da Pandemia COVID-19”, a Câmara Municipal da Ribeira Grande pretende reconhecer as 
empresas do concelho que cumpram as recomendações das autoridades de saúde no que à 
limpeza, higienização e cumprimento das normas de segurança diz respeito para efeitos de 
reabertura ao público de modo gradual e progressivo.--------------------------------------------------- 

A garantia de que o estabelecimento cumpre com as normas recomendadas será feita 
através da disponibilização de um selo que deverá ser afixado pelos comerciantes em local 
visível. No selo poder-se-á ler a inscrição “Covid free – instalações higienizadas e seguras.” 

Com esta iniciativa pretende-se transmitir e reforçar o sentimento de segurança junto dos 
clientes, ao mesmo tempo que atesta que o estabelecimento cumpre com as normas 
instituídas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para o cumprimento das normas em vigor, a autarquia levará a efeito sessões de 
esclarecimento, através do sistema Webinar, de forma a que todos os aderentes ao selo 
possam ter acesso à informação que é fundamental para atribuição do respetivo selo.-------- 

 

REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

1. Âmbito 
A presente medida estabelece as regras e os princípios aplicáveis ao Programa Selo COVID 
FREE, que tem como objetivo apoiar as empresas na retoma segura das suas atividades, 
com base na confirmação de aplicação das recomendações das autoridades de saúde 
quanto ao controlo do surto epidemiológico de doença por coronavírus - COVID-19. ---------- 

2. Objeto 

1. O Programa Selo COVID FREE pretende apoiar e promover as empresas do Concelho 
da Ribeira Grande no regresso à sua atividade durante a pandemia por COVID-19.------- 

2. A atribuição do selo COVID FREE será feita de acordo com as exigências estabelecidas 
pelas autoridades de saúde, atestando que as instalações estão higienizadas e aplicam 
as normas de segurança, reforçando desse modo o sentimento de confiança da 
população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. O programa inclui disponibilização de material de apoio, realização de ações de 
sensibilização para capacitação dos responsáveis das empresas e trabalhadores, 
concretização de auditorias e realização de ensaios de controlo a superfícies.-------------- 

4. O processo de candidatura e implementação do Programa Selo COVID FREE é gratuito 
para as empresas candidatas.----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Duração 

1. O Programa será implementado até 31 de dezembro de 2020, podendo estender-se, 
por decisão do órgão executivo, ao ano de 2021, como medida extraordinária. ------- 

2. O Selo COVID FREE tem a validade nela atribuída, com o limite máximo do tempo 
deste Programa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Serão realizadas, no mínimo duas auditorias de acompanhamento por 
estabelecimento, que poderão alterar o prazo de validade do Selo COVID FREE.----- 

 

4. Entidade coordenadora 

1. A entidade responsável pela coordenação e operacionalização do Programa Selo 
COVID FREE é a Câmara Municipal da Ribeira Grande. ------------------------------------------- 

2. A operacionalização de todo o Programa é acompanhada por uma empresa externa de 
consultadoria, determinada pelo Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.---- 
 

5. Obrigações da entidade coordenadora 

A entidade coordenadora obriga-se a:------------------------------------------------------------------------ 

a. Conceber e disponibilizar às empresas os formulários de candidatura; ---------------- 

b. Publicitar a abertura das inscrições no Programa Selo COVID FREE; ---------------- 

c. Receber e proceder à análise das candidaturas ao Programa Selo COVID FREE;--- 

d. Fornecer às empresas inscritas o Manual com os requisitos a cumprir e 
documentação de apoio;------------------------------------------------------------------------------- 

e. Promover ações de sensibilização;----------------------------------------------------------------- 

f. Concretizar auditorias;----------------------------------------------------------------------------------- 

g. Proceder à recolha das amostras para análises microbiológicas às superfícies e 
disponibilizar os resultados analíticos correspondentes;------------------------------------- 

h. Disponibilizar o Selo COVID FREE;---------------------------------------------------------------- 

i. Divulgar as empresas certificadas.------------------------------------------------------------------- 

6. Condições de Acesso 

1. Podem candidatar-se ao Programa Selo COVID FREE as empresas que cumpram, 
cumulativamente, as seguintes condições: -------------------------------------------------------- 

a. Estabelecimento comercial licenciado;---------------------------------------------------- 

b. Estabelecimento situado no Concelho da Ribeira Grande;------------------------- 

c. Atividade enquadrada numa das seguintes áreas: ----------------------------------- 

i. Comércio e Serviços;---------------------------------------------------------------- 

ii. Cabeleireiros e Estética;------------------------------------------------------------ 

iii. Hotelaria e similares;---------------------------------------------------------------- 
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iv. Restauração e similares.------------------------------------------------------------- 

2. Não são aceites candidaturas, ao Programa Selo COVID FREE, de 
empresas/entidades das seguintes áreas:--------------------------------------------------------- 

a. Educação, incluindo Creches e ATL;------------------------------------------------------ 

b. Saúde;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Centros de Dia;--------------------------------------------------------------------------------- 

d. Lares de Idosos;------------------------------------------------------------------------------- 

e. Atividades de Organizações Religiosas.  ---------------------------------------------- 

 

7. Inscrições no Programa Selo COVID FREE 

1. A candidatura e participação no Programa Selo COVID FREE depende de inscrição 
prévia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O processo de candidatura será composto por 3 fases: ---------------------------------------- 
a. Inscrição no Programa Selo COVID FREE;----------------------------------------------- 
b. Avaliação e seleção das candidaturas;--------------------------------------------------- 
c. Comunicação da decisão. -------------------------------------------------------------------- 

3. Os interessados podem inscrever-se através de formulário disponível na página da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande.-------------------------------------------------------------- 

4.  A entidade coordenadora do programa pode solicitar outra documentação, que 
comprove os requisitos dos pressupostos da regras estabelecidas no articulado 6.º 
do presente Programa.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Atribuição do Selo COVID FREE 

O Selo COVID FREE será atribuído às empresas inscritas que obtenham, cumulativamente, 
as seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Classificação mínima de 85% nas auditorias;------------------------------------------- 

b. Análises microbiológicas à superfície com resultado conforme.-------------------- 

 

9. Suspensão do Selo COVID FREE 
 

1. O Selo COVID FREE será suspenso caso o estabelecimento apresente uma ou as 
duas seguintes situações: ------------------------------------------------------------------------------ 

a. Caso, na realização da Auditoria de Acompanhamento, o espaço auditado 
tiver uma pontuação inferior a 85%;-------------------------------------------------------- 

b. Caso, na realização da Auditoria de Acompanhamento, as análises 
microbiológicas à superfície apresentarem resultado não conforme.-------------- 

2. Desta suspensão poderá haver lugar a reclamação e posterior reapreciação através 
de Auditoria de Acompanhamento.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



                                                                                                            Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a 
                                                                                                                                                            14 de maio de 2020 

                   ATA nº 10 

 
 
 

 
 
 

9

10. Dúvidas 
As omissões ou dúvidas pela interpretação e aplicação do presente Programa são decididas 
pelo Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação depois do senhor Presidente da Câmara ter esclarecido todas as 
questões levantadas acerca da sua implementação, a Câmara deliberou, por unanimidade e 
em minuta, aprovar a aplicação do Selo COVID FREE no concelho, mediante a aplicação 
das regras anteriormente transcritas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Fernando Sousa aquando da análise do presente documento, 
questionou o facto de não constar da operacionalização do Programa o Gabinete de Saúde 
Pública da Câmara, já que compete ao Veterinário Municipal garantir a saúde pública do 
concelho, com competências de mandar encerrar os estabelecimentos que não garantem 
requisitos de higiene e de segurança.------------------------------------------------------------------------- 
Entendeu, ainda, que as duas auditorias previstas aos estabelecimentos a quem vai ser 
atribuído do Selo COVID FREE ser insuficiente e, caso venha a acontecer algo de errado 
em algum estabelecimento, a responsabilidade recairá sobre a Câmara.--------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que a Veterinária ao 
serviço da Câmara está em regime de prestação de serviços, com a realização de trabalhos 
muito específicos, razão pela qual a Câmara adjudicou a uma empresa externa de 
consultadoria as necessárias auditorias, a qual possui grande experiencia nessa área da 
saúde pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa por sua vez questionou, se houve alguma empresa que 
não se tenha manifestado interessada em candidatar-se ao SELO FREE e depois possa vir 
a abrir o estabelecimento, sem o referido selo.------------------------------------------------------------- 
  
O senhor Presidente da Câmara interveio e respondeu que não era obrigatório aderirem 
ao Selo como poderiam abrir o estabelecimento, com respeito pelas regras que foram 
publicadas como sendo condição para a reabertura e manutenção dos espaços.---------------- 
 
O senhor Vereador Filipe Jorge questionou se era obrigatório a formação prevista para 
quem quiser obter o selo COVID FREE.---------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara interveio e respondeu que não. ---------------------------------- 
Que as ações de esclarecimento  eram destinadas para todos os que se quisessem inscrever, 
independentemente de se candidatarem ou não ao Selo.----------------------------------------------- 
Informou, ainda, qua os próximos estabelecimentos a abrir já no próximo dia 22 de maio, 
estão a aderir a esta iniciativa, independentemente de aderirem ao selo, com resultados 
muito positivos de satisfação por arte dos participantes e que o selo só será atribuído depois 
de passarem na vistoria das auditorias que vão ser realizadas aos estabelecimentos que 
aderiram.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 
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1. CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA INTERCETOR DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DA CIDADE DA RIBEIRA GRANDE – Entrega dos Documentos de 
Habilitação e Caução 

 
Pela Chefe da Divisão de Obras Públicas e Trânsito foi submetido à consideração da 
Câmara se seguinte informação:-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Venho pelo presente informar V.Ex.ª que no procedimento em assunto, a empresa 
adjudicatária entregou os documentos de habilitação no prazo legalmente previsto, mas não 
entregou a caução.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi solicitada prorrogação de prazo para entrega de garantia bancária, mas de acordo com a 
legislação em vigor e parecer jurídico em anexo, a caução, nos termos do citado artigo 90º 
do CCP, pode ser prestada por uma das seguintes formas:-------------------------------------------- 

a) Depósito em dinheiro;------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Depósito em títulos;--------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Garantia bancária;----------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Seguro-caução.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deste modo, o atraso invocado pela empresa, não serve de justificação já que havia sempre 
outras possibilidades, tendo-se informado a empresa nesse sentido. E de acordo com o 
parecer jurídico em anexo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta sequência e de acordo com o artigo 91.º do CCP, a não prestação da caução tem as 
seguintes implicações:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não 
prestar, em tempo e nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, a caução que 
lhe seja exigida.------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No caso previsto no número anterior, o órgão competente para a decisão de 
contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.--------------------- 

3. A não prestação da caução pelo adjudicatário, no caso de empreitadas ou de 
concessões de obras públicas, deve ser imediatamente comunicada ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.”------------------------------------- 

 
De acordo com o Relatório Final não existiu mais nenhuma empresa qualificada no 
Concurso Publico.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o n.º 1 do art.º 91.º do CCP, propõe-se que seja aprovada a caducidade da 
adjudicação à Empresa Pedro Serôdio Engenharia, S.A., de acordo com o n.º 2 do mesmo 
artigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E deixa-se á consideração superior se é de solicitar a revisão do orçamento do projetista 
com vista ao lançamento de novo procedimento. ---------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, com fundamento 
na informação anteriormente transcrita, aprovar a caducidade da adjudicação à Empresa 
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Pedro Serôdio Engenharia, S.A., de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 91.º do CCP.----- 
 
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 Maio era de três milhões, 
quinhentos e dois mil, oitocentos e vinte sete euros e noventa e cinco cêntimos e o saldo de 
operações não orçamentais era setenta mil, setecentos e trinta três euros e quinze 
cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA 
 
RENÚNCIA DE MANDATO 
 
O senhor Fernando Sousa depois de terminado o período da Ordem do Dia expressou ao 
órgão executivo, ao abrigo do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que a partir 
desta data, com efeitos imediatos, renunciava ao seu mandato de Vereador desta Câmara, 
para o qual foi eleito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta sequência, aproveitou a ocasião para desejar a todo o elenco camarário os maiores 
sucessos pessoais e na governação do concelho, ficando ao dispor, como cidadão, naquilo 
em que as suas competências, quer pessoais quer profissionais, possam ser uteis para o 
concelho.    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e agradeceu em seu nome e em nome 
dos eleitos pelo PSD, todo o empenho e dedicação que o senhor Vereador Fernando Sousa 
teve no exercício das suas funções, como referiu que foi uma honra trabalhar com ele neste 
elenco camarário, desejando votos de sucesso nos novos projetos que ele irá abraçar.-------- 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa pediu a palavra e, em seu nome pessoal, agradeceu ao 
senhor Vereador Fernando pelo convite que dele recebeu quando foi para integrar a sua 
equipa nas últimas eleições autárquicas, o que para ele foi e tem sido muito enriquecedor, 
desejando-lhe as maiores felicidades na sua vida pessoal e profissional.-------------------------- 
Reconheceu, ainda, que ele é uma pessoa de valor e de convicções fortes, que luta pelo 
que considera ser o melhor para o seu concelho, independentemente da sua opção política. 
Referiu, ainda, que vai continuar disponível para prosseguir com esta missão para a qual foi 
eleito.   

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

____________________________ 
 

  _________________________________ 


