
  
 

      

                        
                       MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                      
25 de junho de 2020 

 
 

ATA Nº 13 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, na sede da Junta de 
Freguesia de Ribeira Seca e na sala para esse efeito destinada, realizou-se a reunião 
pública ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande, presidida pelo senhor Presidente 
da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio, estando presente a senhora Vice Presidente da 
Câmara, Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca e os senhores vereadores, Filipe 
Dias Cardoso Jorge, Cátia Filipa Carreiro Sousa e Miguel de Melo Sousa, Carlos Manuel 
Paiva Anselmo e Mónica Medeiros Andrade. --------------------------------------------------------------  
 
E, sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do órgão executivo, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 
reunião às 9:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  
PERÍODO ABERTO AO PÚBLICO  

 
Por ser reunião pública mensal, o Senhor Presidente da Câmara de seguida deu início ao 
período aberto ao público, tendo-se inscrito o seguinte cidadão, residente na freguesia de 
Santa Bárbara: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Celso Galvão Costa, residente na Rua da Igreja nº 46 da freguesia de Santa Bárbara, no 
uso da palavra, descreveu a situação de perigo em que se encontra a sua moradia, 
referindo que há fendas na mesma que têm piorado devido à trepidação que se faz sentir 
aquando da passagem de veículos, estando com receio que a mesma venha a ruir a todo o 
momento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou que foi feita uma vistoria técnica ao edifício e que, dada a instabilidade verificada, 
o resultado foi no sentido mandar proceder à demolição do imóvel. ---------------------------------  
Nesta sequência, solicitou o apoio e a intervenção da Câmara para haver uma solução 
rápida, a bem da segurança do seu agregado familiar. --------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que a instabilidade 
provocada na moradia em causa teve como origem as obras de saneamento básico que 
foram realizadas na Rua Foral D. Helena e que, uma vez detetada a referida origem, a 
Câmara mandou avaliar o imóvel, cujo valor da avaliação, no montante de cinquenta e cinco 
mil euros, estava muito aquém daquilo que era esperado pelo seu proprietário, senhor Celso 
Costa, já que este tinha adquirido a moradia por um valor superior e, com o valor da 
avaliação não consegue comprar outra moradia. -------------------------------------------------------- 
Entretanto, o senhor Presidente deu a palavra aos membros do órgão executivo, para que 
estes pudessem dar os seus contributos para uma tomada de decisão, com vista à solução 
do assunto em causa. Referiu, ainda, que a Câmara não tem de momento nenhuma 
habitação para que pudesse realojar este agregado familiar, como tinha conhecimento pelo 
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relatório feito pelos serviços municipais de Proteção Civil, que não há perigo eminente de 
derrocada da casa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O assunto gerou debate, tendo por fim a Câmara decidido que se agendasse uma reunião 
com o senhor Diretor Regional de Habitação, no sentido de se saber se através daquela 
Direção haja a possibilidade de realojarem este agregado familiar ou, de apoiarem com a 
aquisição de uma nova moradia. ------------------------------------------------------------------------------- 
Foi também sugerido, a realização de uma nova avaliação ao referido imóvel, com vista à 
sua aquisição por parte da Câmara, cujo valor poderá ajudar na aquisição de uma nova 
habitação, com um eventual apoio governamental.-------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O Senhor Presidente da Câmara,  depois de dar por encerrado o período aberto ao 
público, iniciou a sua intervenção agradecendo o acolhimento feito pelo senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Ribeira Seca aos membros deste órgão executivo, para a 
realização desta primeira reunião pública realizada após retoma gradual aos serviços, 
devido à Pandemia do Covid-19 , passando de seguida a palavra ao senhor Presidente da 
Junta de Freguesia, João Paulo Melo Dâmaso Moniz. ------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente de Junta de Ribeira Seca, no uso da palavra, acolheu com 
satisfação esta reunião pública, enaltecendo a aproximação do poder local com a 
descentralização destas reuniões públicas da Câmara nas sedes das Juntas de Freguesia. -  
 
De seguida passou a elencar e a congratular as obras mais recentes que foram realizadas 
pela Câmara na freguesia de Ribeira Seca, destacando o saneamento básico da Rua da 
Madre Teresa da Anunciada e da Rua Hermano Mota, as obras de repavimentação de 
algumas artérias da freguesia, assim como a regularização de caminhos agrícolas.  -----------  
Destacou, ainda, a requalificação do Largo de São Pedro, realizada no âmbito do 
Orçamento Participativo, assim como o apoio na concretização da Casa Mortuária, já 
concluída e que tem sido muito elogiada pela população, devido às suas caraterísticas e 
conforto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, entretanto, que a Junta está a levar a efeito a construção dos Sanitários Públicos, 
cuja conclusão da obra está prevista ser até final do próximo o mês de outubro. ----------------  
Lembrou a obra de ampliação do Cemitério da Ribeira Seca, na sequência da celebração de 
a um contrato interadministrativo entre a Câmara e a Junta de Freguesia de Ribeira Seca, 
cuja obra disse estar suspensa, devido às restrições no âmbito do combate à Pandemia do 
COVID-19.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deu ainda uma palavra de agradecimento e de apreço aos apoios que a Câmara tem 
disponibilizado no âmbito da promoção da Cultura e das Tradições que se realizam na 
freguesia e, ainda, os apoios concedidos no âmbito do desenvolvimento desportivo, Cultural 
e recreativo às organizações locais. --------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, destacou algumas intervenções que considerou serem necessárias realizar 
na freguesia e que mereciam alguma atenção por parte da Câmara, passando a descrever 
as mesmas, como a seguir se apresenta:  ------------------------------------------------------------------  
 
Canto da Fonte – Sobre o Canto da Fonte, disse que havia a necessidade urgente de se 
adquirir uma moradia que está à venda naquela localidade para se poder construir um 
Parque de Estacionamento, uma vez que se trata de uma zona da freguesia onde há muita 
atividade comercial e que é muito movimentada, quer em termos de circulação de peões 
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quer em termos de circulação automóvel devido, também, aos cincos arruamentos que 
existem de acesso ao local. ------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse sentido, disse que a Câmara deveria aproveitar a requalificação da Rua Engº Arantes 
de Oliveira e avançar com a adquisição do referido imóvel, construindo no seu local um 
parque de estacionamento, já que se trata de uma infraestrutura de apoio muito necessária 
para aquela zona, a qual é também reivindicada pela população local. -----------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara no âmbito deste ponto deu a conhecer o andamento do 
concurso para o lançamento da obra de saneamento básico da Rua Engº Arantes de 
Oliveira, informando que a empreitada deverá começar já no decorrer do próximo mês de 
julho.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à aquisição de um imóvel para parque de estacionamento, informou que já foram 
feitas avaliações e que estão a decorrer negociações. --------------------------------------------------  
 
Rua António Augusto da Mota Moniz – Sobre a obra de requalificação desta Rua, o senhor 
Presidente de Junta disse que havia necessidade de se reforçar a via com uma camada de 
desgaste, por estar a existir problemas que estão relacionados com os acessos às 
garagens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou a palavra e disse que iriam colocar uma 
camada de cimento junto aos lancis para minimizar o impacto no acesso às garagens. --------  
 
Rua dos Lagos e Canada Jacinto Vendeiro - Sobre estas duas vias, o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia falou da necessidade das mesmas serem requalificadas com reforço no 
pavimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara registou. ----------------------------------------------------------------  
 
Ermida da Mãe de Deus – sobre a Ermida da Mãe de Deus falou o senhor Presidente da 
Junta da necessidade de se requalificar a zona envolvente, uma vez que os muros 
circundantes estão a ruir. Como tal, sugeriu que a Câmara apoiasse esta obra, concedendo 
um apoio financeiro à Fábrica da Igreja de S. Pedro, por julgar que a referido Ermida seja 
propriedade da Paróquia.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que apesar de a Ermida estar registada nas Finanças no nome da Junta de 
Freguesia, o mesmo já não acontece em termos de Registo Predial, julgando, por isso, ser 
pertença da Paróquia. Entretanto, informou, que o valor da obra deveria rondar os quinze mil 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara sobre este assunto disse que a Câmara ficava a aguardar 
pelo pedido formal de apoio por parte da Igreja. ----------------------------------------------------------  
 
Rua do Bandejo – Sobre a Rua do Bandejo, perguntou o senhor Presidente da Junta para 
quando o realojamento das duas famílias que ainda habitam em duas das moradias lá 
existentes e, para quando estava prevista a demolição das restantes casas daquela Rua, 
para se dar mais dignidade àquela zona.  ------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou a palavra e lembrou como decorreu o processo 
de realojamento das famílias das moradias da Rua do Bandejo e das dificuldades 
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encontradas, em termos de registos, para se poder adquirir as referidas moradias que ainda 
são habitadas, para além da necessidade de se realojar os seus habitantes. ---------------------  
Quanto à demolição das moradias não habitadas, disse que competirá à Direcção Regional 
dos assuntos do Mar lançar a empreitada para a demolição das casas devolutas. --------------  
 
Ribeira da Ribeira Seca – O senhor Presidente da Junta questionou se a Câmara tem 
previsto alguma intervenção a fazer ao leito da ribeira, com vista ao desassoreamento do 
mesmo, pelo menos nas áreas da sua jurisdição. --------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo, no uso da palavra, disse que será feito o 
procedimento para a realização da empreitada do desassoreamento da ribeira, nas zonas 
da Rua Nova.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Casa das Cavalhadas – O senhor Presidente da Junta perguntou sobre o ponto de situação 
da Casa das Cavalhadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara, acerca desta questão, informou que a adjudicação da 
empreitada para a realização das obras necessárias para a abertura da Casa das 
Cavalhadas, no rés-do-chão do imóvel que fica mesmo à frente da Igreja de São Pedro, 
deverá ocorrer na próxima semana, cujo projeto disse que iria disponibilizar no fim da 
reunião a todos os membros presentes e à Junta de Freguesia. -------------------------------------  
Informou, ainda, que o valor da obra estava fixado em cento e dez mil euros, mais Iva, com 
um prazo de execução de seis meses. ----------------------------------------------------------------------  
 
Recursos Humanos do Cemitério – Perguntou o senhor Presidente da Junta para quando a 
substituição do colaborador da Câmara que está destacado no Cemitério, já que, devido à 
sua idade e aproximação da reforma, o mesmo tem tido alguma dificuldade em 
desempenhar determinadas tarefas para as quais são necessárias executar, dentro do seu 
conteúdo funcional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara, sobre este assunto informou que a Câmara iria fazer um 
levantamento, por freguesia, no âmbito das delegações de competências, para poder afetar 
Recursos Humanos às Juntas que estão a necessitar, mediante a celebração do necessário 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Miguel Sousa pediu a palavra e disse que acolhia com satisfação a 
iniciativa da Câmara de protocolar com as Juntas de freguesia a afetação de pessoal da 
Autarquia para as Juntas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa, no uso da palavra, pediu para ser informado acerca do 
ponto da situação de uma obra ilegal, com ordem de demolição, referente a um imóvel, sito 
na Rua 1º Barão da Fonte Bela nº 59, da freguesia do Pico da Pedra, conforme abordagem 
de um município a questionar o porquê de tanta demora. ----------------------------------------------  
 
A senhora Vereadora Mónica Medeiros, no uso da palavra, também disse ter sido 
abordada por uma cidadã a lamentar que o seu processo de obras com o nº 90/2019 já se 
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arrasta há um ano na Câmara e que os pareceres não têm sido dados de forma ampla, 
objetiva e clara, como colocava em causa o arquiteto autor do seu projeto. -----------------------  
Referiu, ainda, que se trata de uma cidadã bem esclarecida e que lamentou a forma como 
tem sido o processo conduzido pelos técnicos municipais. ---------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara interveio e deu a conhecer que a Câmara está a investir 
num programa informático para a desmaterialização dos processos de obras, o que vai 
obrigar a que, quando o processo está a ser submetido on-line o sistema não deixa passar 
se não estiverem todos os documentos obrigatórios, conforme consta da chek-list que estará 
associada ao sistema.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que, atualmente, os processos não são recusados aquando da sua entrega 
presencial e registo na Câmara, mesmo que haja falta de documentos mas, que os 
munícipes são também informados aquando do atendimento nesse sentido, para que 
possam contar que tais falhas serão depois comunicadas formalmente pelos serviços de 
Urbanismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, também, que a Câmara já contratou este ano mais dois arquitetos para agilizar os 
procedimentos e que os tempos de respostas estão a melhorar significativamente. Contudo, 
disse que há questões de pormenor, e cada processo é um processo, passando a palavra à 
senhora Vice Presidente, por esta estar afeta ao pelouro da Divisão de Urbanismo. ------------  
 
A senhora Vice Presidente da Câmara tomou a palavra e relativamente ao processo 
correspondente à intervenção da senhora Vereador Mónica Medeiros, disse que se tratava 
da regularização de uma obra e que, no decurso da apreciação do projeto se verificou que a 
mesma não cumpria com o PDM em vigor. Que o aditamento que entretanto foi entregue vai 
ser novamente analisado para se saber se já cumpre com os requisitos legais para posterior 
decisão final, não se podendo garantir que o mesmo esteja em conformidade. -------------------  
 
Sobre o processo da Rua 1º Barão da Fonte Bela, conforme exposto pelo senhor Vereador 
Miguel Sousa, disse que se tratava de um processo que se arrasta desde há três anos e 
envolve obras ilegais, queixas e desrespeito de ordem de embargo, como também 
instauração de um processo de contraordenação. --------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que o infrator avançou com uma providência cautelar junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada em 2018, a solicitar a anulação do embargo, e que 
agora só resta à Câmara esperar pela decisão que vier a ser tomada acerca deste processo, 
que poderá demorar mais de dois anos. --------------------------------------------------------------------  
  
PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA RUA DR DINIS MOREIRA DA MOTA 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa retomou a palavra e perguntou qual era o ponto da 
situação acerca do ofício que a Junta de Freguesia do Pico da Pedra remeteu para esta 
Câmara, no passado mês de março, com vista à aquisição de um imóvel sito na Rua Dr., 
Dinis Moreira da Mota, para se poder construir um Parque de Estacionamento na zona em 
causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e confirmou a receção do ofício da Junta 
e que estão em solicitar o Registo Predial e o Titulo de Registo do Imóvel em causa, para a 
Câmara poder mandar fazer uma avaliação ao referido imóvel.  --------------------------------------  
Informou, ainda, que embora este investimento não esteja previsto no orçamento camarário, 
deste ano, não invalida que já se comece a tratar deste procedimento. ----------------------------  
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa tomou a palavra e perguntou para quando o início das 
obras abrangidas pelo Orçamento Participativo. ----------------------------------------------------------   
 
O senhor Presidente da Câmara entretanto informou que está a decorrer o procedimento, 
prevendo-se o início das obras até ao final do verão.- ---------------------------------------------------  
 
ATENDADOS AMBIENTAIS 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa retomou a palavra e disse ter registado com agrado a 
notícia publicada pelo senhor Presidente da Câmara nas redes sociais, pelo facto de ter 
usado o termo “mão pesada” para quem continuar a fazer atentados ambientais, face ao lixo 
desordenado que é deixado indevidamente e que prolifere quer em zonas verdes quer em 
zonas habitacionais, considerando que a Câmara deveria, efetivamente, prosseguir com 
medidas que sejam necessárias tomar para se por termo a este tipo de atentados.------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. MEDIDAS DE APOIO EXCECIONAL FACE À PANDEMIA COVID-19 
 

Sobre o assunto em título, foi presente a seguinte proposta para decisão deste órgão 
executivo:------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando a situação de emergência de saúde pública, de âmbito internacional, relativa 
ao surto da doença relacionada com o vírus “COVID 19”, classificado como pandemia 
mundial pela Organização Mundial de Saúde;------------------------------------------------------------ 
Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 165/2020, de 15 de junho de 
2020, que declarou a situação de calamidade pública para as Ilhas de Santa Maria, São 
Miguel, Terceira, Pico e Faial;--------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a prorrogação da declaração da situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020, de 17 de maio;---------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a necessidade urgente de adoção de medidas extraordinárias de apoio 
social que possam minimizar as consequências na vida das pessoas da situação atual;---- 
Considerando que essas medidas têm de ser imediatas, dispensando os procedimentos 
administrativos habituais, para apoio às empresas e famílias cujo rendimento disponível foi 
afetado pelo atual contexto social;-------------------------------------------------------------------------- 
Considerando o princípio da autonomia administrativa inerente à natureza jurídica, própria 
das Autarquias Locais,----------------------------------------------------------------------------------------- 
E, de acordo com artigo 4.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que aprovou o regime 
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excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, durante a vigência da presente lei;------------------------------- 
Propõe-se ao Órgão Executivo a aplicação das seguintes medidas: ------------------------------- 
 
- Quanto a empresas: 
 ISENTAR as taxas de publicidade e ocupação espaço público a todas as empresas 

do concelho, até ao final do corrente ano;--------------------------------------------------------- 
 ISENTAR as rendas dos concessionários do município, até final do corrente ano;----- 
 ISENTAR as tarifas do 1.º escalão de água e de resíduos, até ao final do corrente 

ano, às empresas que demonstrem terem sido afetadas pela situação de emergência 
e calamidade decretada em sequência da pandemia de Covid-19;------------------------- 

 
- Quanto a particulares: 

 ISENTAR as tarifas do 1.º escalão de água e de resíduos, até ao final do corrente 
ano, às famílias que demonstrem que perderam rendimentos por terem sido afetadas 
pela situação de emergência e calamidade decretada em sequência da pandemia de 
Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ISENTAR as taxas de ocupação espaço público a particulares que necessitem de 
usar a via pública, no âmbito de atividades agrícolas, até ao final do corrente ano. 

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

 Aprovar as medidas excecionais anteriormente descritas, tendo em consideração a 
situação que se tem registado no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ------- 

 Comunicar a presente deliberação à Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, para efeitos de conhecimento, no seguimento da publicação 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.-- 

 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 

1. MANUTENÇÃO DAS ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS AO REGULAMENTO DO FUNDO DE 
EMERGÊNCIA SOCIAL 

 
Da Divisão de Ação Social e Educação foi submetido à consideração da Câmara a seguinte 
informação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em consonância com a legislação em vigor e atribuições próprias das autarquias locais, 
tendo em conta o atual período de exceção que atravessamos, urgiu criar 
respostas/medidas que fossem de encontro às necessidades da população, nomeadamente 
no que concerne às consequentes perdas económicas que direta ou indiretamente 
provocaram e continuam a provocar, quer a nível particular, quer ao nível do tecido 
empresarial, as consequências económicas a curto prazo já verificadas, assim como 
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repercussões a médio/longo prazo, que provocam, a nível da população em geral, perda de 
rendimentos e carência económica, em muitos casos bastante expressiva, nomeadamente 
nos apelidados casos de “pobreza envergonhada”.------------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta os fundamentos expressos nas deliberações Camarárias referentes aos 
pedidos de alteração ao FES ocorridos a 16/04/2020 e 30/04/2020, mas também ao fato da 
“abertura/desconfinamento” da economia produzir custos extra, nomeadamente no que 
concerne aos gastos com produtos de higienização, materiais e equipamentos de 
seguraça/EPI´s, aliados ao fato de uma recuperação económica lenta, assim como a 
prerrogativa de que estas alterações vigorariam até junho do ano de 2020, podendo ser 
prorrogadas após essa data por decisão do órgão executivo em Reunião Camarária, e 
verificando-se ainda na atualidade casos de desemprego, aplicação de layoff e/ou quebra de 
rendimentos, consequência do “estrangulamento” económico a que a Região e mais 
propriamente o Município esteve e está sujeito, ainda em virtude da Pandemia da COVID-
19, sendo a classe média, possuidora de rendimentos fixos e/ou variáveis, uma das mais 
atingidas perante a situação de exceção que vivenciámos e que ainda produz “eco”, com as 
consequentes repercussões, e uma vez que os agregados de fracos recursos económicos, 
já identificados antes da presente situação, ou a identificar, e enquadráveis nas medidas de 
apoio social, à data, continuam ou serão apoiados ao abrigo de tais medidas, serve a 
presente proposta de manutenção das alterações ao FES, uma forma de mitigar as 
consequências das situações não enquadráveis nos apoios sociais 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. ----------------------------------------------------------- 
Devem assim os apoios, de forma transversal, abranger o maior número de agregados que 
estão a sofrer graves danos e condicionalismos económicos, partindo do pressuposto que 
os apoios, terão que se adaptar de forma dinâmica à realidade vivenciada. ---------------------- 
 
Assim, propomos que as alterações ao FES, ocorridas nas reuniões camarárias 
anteriormente mencionadas, se mantenham até 31 de dezembro de 2020. ----------------------- 
 
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, e em virtude do objetivo implícito da medida que 
pretende dar resposta imediata às situações objeto da presente proposta de manutenção de 
alteração do Regulamento do FES – Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande, a emissão da manutenção de alteração 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. ----------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta:---------------------- 
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 Aceitar a manutenção das alterações temporárias ao Regulamento do Fundo de 
Emergência Social da Câmara Municipal da Ribeira Grande, nos termos e com os 
fundamentos apresentados na informação anteriormente transcrita, bem como da 
dispensa da 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 da 
Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, conforme determina o n.º 3 do seu artigo 4.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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
GABINETE JURÍDICO 
 

1. REGULAMENTO INTERNO - REGRAS PARA ATRIBUIÇÃO DA PRÉ-REFORMA NA 
MODALIDADEDE SUSPENSÃO  DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS 

 
Foi presente para análise e decisão final o Regulamento Interno com as regras para 
atribuição da Pré-reforma na Modalidade de Suspensão da Prestação de Trabalho em 
Funções Públicas, destinado aos trabalhadores do quadro de pessoal desta Autarquia que 
reunem os requisitos legais para o efeito.-------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento 
Interno com as regras para atribuição da Pré-reforma na Modalidade de Suspensão da 
Prestação de Trabalho em Funções Públicas destinado aos trabalhadores do quadro de 
pessoal desta Autarquia que reunem os requisitos legais para o efeito, cujo documento foi 
rubricado pelos membros presentes, a fim de evitar a sua transcrição em ata, ficando 
disponível para consulta quando para tal for solicitado.-------------------------------------------------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade, divulgar junto dos trabalhadores do Município o 
documento agora aprovado, o qual entrará em vigor 10 dias a partir da presente 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. REGULAMENTO DAS DISTINÇÕES HONORÍFICAS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA 
GRANDE 

 
Foi presente para análise e decisão final, o novo Regulamento das Distinções Honoríficas 
do Município de Ribeira Grande cujo âmbito das aplicação visa instituir e disciplinar as 
condições e o procedimento de concessão de distinções honoríficas, pelo Município da 
Ribeira Grande.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar Regulamento das 
Distinções Honoríficas do Município de Ribeira Grande; em conformidade com o documento 
agora apresentado e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal, cujo 
documento foi rubricado pelos membros presentes, a fim de evitar a sua transcrição em ata, 
ficando disponível para consulta quando para tal for solicitado.---------------------------------------- 
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3. PRESCRIÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE DÍVIDAS 

RELATIVAS A FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Foi presente uma informação subscrita pela técnica superior, Filomena Pinge, sobre o 
assunto em título e que, em conclusão, sugere pelo exposto no referido documento, que 
seja tomada a seguinte decisão:------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Sejam considerados prescritos os procedimentos de execução fiscal sobre os créditos 
de prestações anteriores ao prazo de 5 anos, mantendo-se apenas a aceitação do seu 
pagamento pelo valor em dívida, sem cobrança de custas judiciais ou de juros de 
mora;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sejam considerados prescritos os procedimentos de execução fiscal sobre os créditos 
de prestações de dívidas compreendidas entre os 2 e os 5 anos, mantendo-se a 
cobrança do seu pagamento pelo valor em dívida e de juros de mora;----------------------- 

3. A aplicação de outras medidas conducentes à cobrança, sobre as dívidas até 5 anos, 
como a não realização de futuros atos ou contratos administrativos com o sujeito 
devedor até efetivo pagamento da dívida.------------------------------------------------------------ 

 
Submetido a votação, a Câmara depois de analisar o assunto exposto na informação 
apresentada, deliberou, por unanimidade e em minuta:------------------------------------------------ 
 

 Considerar prescritos os procedimentos de execução fiscal sobre os créditos de 
prestações anteriores ao prazo de 5 anos, mantendo-se apenas a aceitação do seu 
pagamento pelo valor em dívida, sem cobrança de custas judiciais ou de juros de 
mora;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerar prescritos os procedimentos de execução fiscal sobre os créditos de 
prestações de dívidas compreendidas entre os 2 e os 5 anos, mantendo-se a 
cobrança do seu pagamento pelo valor em dívida e de juros de mora;------------------- 

 Aplicar outras medidas conducentes à cobrança, sobre as dívidas até 5 anos, como 
a não realização de futuros atos ou contratos administrativos com o sujeito devedor 
até efetivo pagamento da dívida.-------------------------------------------------------------------- 

 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 
 

1. RECRUTAMENTO DE TRABALHADOR NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 
PREENCHIMENTO DE 1 POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA DE 
ARQUITETURA 

 

Pela Chefe da Divisão de Urbanismo e Planeamento, foi submetido à consideração da 
Câmara a seguinte informação:--------------------------------------------------------------------------------- 
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Venho com o presente informar da necessidade de abertura de procedimento concursal 
para preenchimento de 1 vaga para técnico superior na área de Arquitetura com os 
seguintes fundamentos:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Necessidade de resposta dos serviços, dentro dos prazos previstos na legislação, 
motivados pelo aumento de solicitações de pareceres referentes a arquitetura;-------- 

 O aumento das vistorias a realizar para efeitos de atribuição de alvarás de utilização; 
 Necessidade de elaboração de projetos de arquitetura tanto para habitação social 

como para o nosso investimento público;----------------------------------------------------------- 
 Desenvolvimento de planos de pormenor previstos na revisão do PDM;------------------- 
 Necessidade de apoio ao desenvolvimento do nosso SIG – Sistema de Informação 

geográfica;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Entre outros trabalhos da área.---------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, venho propor a V. Exa, que na próxima reunião camarária seja submetida a 
presente abertura de procedimento concursal para preenchimento de 1 posto de trabalho de 
Técnico Superior – área Arquitetura, previsto no mapa de pessoal do Município da Ribeira 
Grande, tendo por fundamento o supra exposto e de acordo com o disposto nos artigos 30º 
e 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua versão atualmente em vigor:------------------------------------------------------------------------------ 
 
Enquadramento legal: 
Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria 125-A/2019, de 30 de 
abril; Lei n.º 12-A/2010 de 30 de junho.----------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara, tendo por fundamento o exposto na informação 
anteriormente transcrita, deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a abertura de 
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior – 
área Arquitetura e designar para júri do concurso os seguintes elementos:------------------------ 

 
 Presidente júri: Vice-presidente da Câmara - Tânia Duarte de Almeida Moreira da 

Fonseca – --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Vogal júri: Chefe da DUP – Sónia João Lopes de Almeida Moreira de Matos------------- 
 Vogal júri: Chefe da DOPT – Carla Sofia Martins Lopes Almeida Medeiros Brandão ---

Luz------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnica Superior – Catarina Pacheco Vieira -------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnico Superior – Bruno Rangel ---------------------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnica Superior – Carla Cacilhas---------------------------------------- 

 
2. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

 
Foram presente os seguintes pedidos:------------------------------------------------------------------------ 
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1. Pedido de autorização de compropriedade registado com o número 5433 no 
programa informático MGD, datado de 8 de junho de 2020, salvaguardando-se a transcrição 
em ata do nome do seu titular, nos termos da legislação em vigor relativa a Proteção de 
Dados, o qual solicita o parecer favorável desta Câmara Municipal para constituição de 
compropriedade, ao abrigo do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 14 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, para ampliação do número de compartes, relativamente ao 
seguinte prédio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Prédio Rústico com 2.736,3 metros quadrados de terreno de cultura arvense, 
localizado na Rua Gonçalo Velho, freguesia de Rabo de Peixe, deste concelho, 
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 229 da Secção B e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o nº 1051/19900116/freguesia de Rabo de Peixe. ---------------- 

Sobre o pedido em causa os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer 
favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Pedido de autorização de compropriedade registado com o número 6017 no 
programa informático MGD, datado de 24 de junho de 2020, salvaguardando-se a 
transcrição em ata do nome do seu titular, nos termos da legislação em vigor relativa a 
Proteção de Dados, o qual solicita o parecer favorável desta Câmara Municipal para 
constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 14 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, para ampliação do número de compartes, 
relativamente ao seguinte prédio: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prédio Misto com 34.880 metros quadrados, localizado nas Giestas, Pico d’Água - Rua 
Joaquim Marques, freguesia de Rabo de Peixe, deste concelho, inscrito na matriz cadastral 
sob o artigo 53 da Secção S e na parte urbana sob o artigo 5393, descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o nº 599/19870318/freguesia de Rabo de Peixe. --------------------------- 
Sobre o pedido em causa, os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer 
favorável à pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Dois pedidos de autorização de compropriedade do mesmo titular, registados com os 
número 6011 e 6127, datados de 24 e 25 de junho de 2020, respetivamente, no programa 
informático MGD, salvaguardando-se a transcrição em ata do nome do seu titular, nos 
termos da legislação em vigor relativa a Proteção de Dados, o qual solicita o parecer 
favorável desta Câmara Municipal para constituição de compropriedade, ao abrigo do artigo 
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54º da Lei nº 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 165/99, de 
14 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, para 
ampliação do número de compartes, relativamente aos seguintes prédios: ------------------------ 
 
Prédio Rústico com 6.420 metros quadrados, localizada nas Giestas, freguesia de Pico da 
Pedra, deste concelho, inscrito na matriz cadastral sob o nº 18 da Secção H, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 321/19870521/Freguesia de Pico da Pedra. -------- 
 
Prédio Rústico com 6.080 metros quadrados, localizada nas Giestas, freguesia de Rabo de 
Peixe, deste concelho, inscrito na matriz cadastral sob o nº 46 da Secção S, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 186/19850628/Freguesia de Rabo de Peixe. ------- 
 
Sobre o pedido em causa, os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica que 
o acompanha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir parecer 
favorável à pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE ÁGUAS, AMBIENTE EQUIPAMENTOS MUNICIPAL E SERVIÇOS URBANOS 
 

1. RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 
PREENCHIMENTO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
– SERVIÇOS DE ÁGUAS SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Pela Chefe da Divisão de Águas foi submetido à consideração da Câmara a seguinte 
informação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sendo a Divisão de Ambiente Serviços urbanos e Equipamentos Municipais responsável por 
todas as questões relacionadas com o ambiente, deste captação de nascentes e sua 
distribuição aos consumidores, garantir a boa qualidade de cursos de águas que atravessam 
os meios urbanos, torna-se premente a contratação de cinco assistentes operacionais para 
os serviços de águas, dado que encontra-se disponível no nosso mapa de pessoal 5 vagas, 
uma vez que os anteriores colaboradores aposentaram-se.-------------------------------------------- 
 
Funções:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Execução de trabalhos de Pedreiro na área dos serviços de águas, tais como 
execução de nichos, ramais de águas, ampliação e reparação de redes de águas, 
etc;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Execução de trabalhos de Pedreiro na área dos serviços de Saneamento, tais como 
execução de ramais domiciliários de águas residuais, ampliação e reparação de 
redes de águas Residuais Pluviais e Domésticas, etc;------------------------------------------ 

 Colaboração em restantes áreas da Divisão onde sejam necessários trabalhos de 
Pedreiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Neste sentido, venho propor a V. Exa, que na próxima reunião camarária seja submetida a 
presente abertura de procedimento concursal para preenchimento cinco postos de trabalho 
para Assistente Operacional operacional – Secção de águas, Saneamento e Resíduos 
Sólidos, previsto no mapa de pessoal do Município da Ribeira Grande, tendo por 
fundamento o supra exposto e de acordo com o disposto da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualmente em vigor. ----- 
 
Submetido a votação, a Câmara, tendo por fundamento o exposto na informação 
anteriormente transcrita, deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a abertura de 
procedimento concursal para preenchimento dos cinco postos de trabalho previstos no 
Mapa de Pessoal, para Assistente Operacional – Secção de Águas, Saneamento e 
Resíduos Sólidos e designar para júri do concurso os seguintes elementos:-----------------------
-------------- 
 

 Presidente júri: Vereador a tempo inteiro – Carlos Manuel Paiva Anselmo----------------- 
 Vogal júri: Chefe da DASUEM – Cátia Andrea Carvalho Mota--------------------------------- 
 Vogal júri: Encarregado Geral Operacional – João Luis Silva Melo-------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Encarregado Operacional – António Farias----------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnico Superior – Bruno Rangel----------------------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnica Superior – Carla Cacilhas---------------------------------------- 

 
2. RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 
PREENCHIMENTO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
– SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 

 

Pela Chefe da Divisão de Águas foi submetido à consideração da Câmara a seguinte 
informação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sendo a Divisão de Ambiente Serviços urbanos e Equipamentos Municipais responsável por 
todas as questões relacionadas com o ambiente, deste captação de nascentes e sua 
distribuição aos consumidores, garantir a boa qualidade de cursos de águas que atravessam 
os meios urbanos, manutenção de espaços verdes, jardins municipais e demais locais 
públicos, torna-se premente a contratação de cinco assistentes operacionais para o Serviço 
de Limpeza Urbana, dado que encontra-se disponível no nosso mapa de pessoal 5 vagas, 
uma vez que os anteriores colaboradores aposentaram-se. ---------------------------------------- 
Funções:------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Assegurar a construção, manutenção e conservação de todos os espaços verdes, ----
parques e jardins municipais e demais locais públicos;------------------------------------- 

b. Proceder ao fabrico de substratos vegetais, chorumes e fertilizantes orgânicos para 
utilização municipal;------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Assegurar o fornecimento de plantas ornamentais para iniciativas municipais e outras; 
d. Gerir e controlar os estádios fenológicos das espécies ornamentais existentes nos 

espaços verdes públicos sob tutela do município, assegurando o perfeito 
desenvolvimento vegetativo das espécies; ---------------------------------------------------- 

e. Assegurar o perfeito estado fitossanitário das plantas ornamentais existentes nos 
espaços verdes públicos sob tutela do município, identificando pragas e doenças, e, 
proceder aos respetivos tratamentos curativos e preventivos;----------------------------- 

f. Manter atualizado o cadastro dos espaços verdes, parques e jardins; ------------------- 
g. Apoiar na fiscalização e receção provisória e definitiva de obras que incluam espaços 

verdes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, venho propor a V. Exa, que na próxima reunião camarária seja submetida a 
presente abertura de procedimento concursal para preenchimento cinco postos de trabalho 
para Assistente Operacional – Serviço de Limpeza Urbana, previsto no mapa de pessoal do 
Município da Ribeira Grande, tendo por fundamento o supra exposto e de acordo com o 
disposto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua versão atualmente em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Submetido a votação, a Câmara, tendo por fundamento o exposto na informação 
anteriormente transcrita, deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a abertura de 
procedimento concursal para preenchimento dos cinco postos de trabalho para Assistente 
Operacional – Serviço de Limpeza Urbana, previstos no mapa de pessoal do Município e 
designar para júri do concurso os seguintes elementos:------------------------------------------------- 

 Presidente júri: Vereador a tempo inteiro – Carlos Manuel Paiva Anselmo---------------- 
 Vogal júri: Chefe da DASUEM – Cátia Andrea Carvalho Mota-------------------------------- 
 Vogal júri: Encarregado Geral Operacional – João Luis Silva Melo-------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Encarregado Operacional – António Farias--------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnico Superior – Bruno Rangel-------------------------------------- 
 Suplentes Vogal júri: Técnica Superior – Carla Cacilhas-------------------------------------- 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
O senhor Presidente da Câmara levou ao conhecimento do órgão executivo que foram 
aprovadas pela Assembleia Municipal, na sua sessão do passado dia 18 de junho, os 
assuntos que foram submetidos por esta Câmara à aprovação daquele órgão, estando a 
decorrer os procedimentos subsequentes às decisões tomadas para cumprimento integral 
das respetivas deliberações, relacionados com os seguintes títulos: --------------------------------- 
 

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

2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal 
de Ribeira Grande e a Junta de Freguesia da Vila de Rabo de Peixe;------------------------ 

3. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal 
de Ribeira Grande e a Junta de Freguesia de Conceição;--------------------------------------- 
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4. Regulamento de Águas e Serviços Urbanos no Concelho de Ribeira Grande;------------- 

5. Apreciação das medidas de apoio excecional face a pandemia Covid 19 (Artº 7º B, da 
Lei 6/2020, de 10 de abril, alterada pela Lei nº 12/2020, de 07 de maio);------------------- 

6. Doação e afetação para o domínio público municipal de uma parcela de terreno do no 
âmbito da obra de “Alargamento da Rua do Forno de Telha - Lomba de São Pedro”;---- 

7. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2019------------------------------------ 
 
SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

RESUMO DIÁRO DE TESOURARIA 

Nesta reunião a Câmara tomou conhecimento que o saldo em dinheiro de Operações 
Orçamentais apurado no Resumo Diário de Tesouraria de 22 de Junho era de cinco 
milhões, seiscentos e dez mil, cento quarenta cinco euros e vinte cinco cêntimos e o saldo 
de operações não orçamentais era setenta um mil, duzentos oitenta e cinco euros e 
sessenta três 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 

________________________________ 


