
  
 

      

                        
                       MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                      
23 de julho de 2020 

 

 
ATA Nº 15 

 
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, na sede da Junta de 
Freguesia de Lomba de São Pedro 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 os senhores 
vereadores, Filipe Dias Cardoso Jorge, Miguel de Melo Sousa e Carlos Manuel Paiva 
Anselmo. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vice Presidente da Câmara, Tânia Duarte de Almeida 
Moreira da Fonseca e as senhoras Vereadoras Cátia Filipa Carreiro Sousa e Mónica 
Medeiros Andrade, tendo as suas ausências sido justificadas. ---------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  
PERÍODO ABERTO AO PÚBLICO  

 
Por ser a reunião pública mensal seguiu-se o período de intervenção aberto ao púbico. -------
Não se encontrando munícipes presentes no momento, foi o período dado por encerrado. --- 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra à assistente administrativa da Junta de 
Freguesia, Helda Medeiros,  a fim desta ler uma mensagem do senhor Presidente de Junta 
de Freguesia da Lomba de São Pedro, Dário Ferreira Bernardo que por este não poder 
estar  presente nesta reunião pública, deixando, por escrito, a seguinte mensagem: ----------- 
 
É com muita satisfação que esta casa recebe uma vez mais esta reunião pública da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande. A Junta é grande apologista nestas reuniões descentralizadas, 
pois estas contribuem para que haja um contato presencial mais próximo de forma a 
vivenciar as diferentes dificuldades sentidas nas diversas Freguesias. ------------------------------ 

Por razões profissionais e compromissos previamente agendados nenhum dos elementos 
do executivo da Junta de Freguesia conseguiu estar presente. Lamentamos esta situação e 
pedimos imensas desculpas à mesa. -----------------------------------------------------------------------
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Queremos evidenciar que embora não haja uma presença física do executivo, estaremos 
mentalmente presentes, atentos e disponíveis para qualquer assunto que careça de 
esclarecimento da nossa parte estando também muito recetíveis a eventuais planos 
estratégicos necessários para o desenvolvimento da Freguesia. -------------------------------------- 

Assim a Junta de Freguesia faz-se representar pela atual Assistente Administrativa, Helda 
Medeiros, que apenas tomará nota de questões que possam surgir, sendo estas 
posteriormente reencaminhas a quem de direito. ---------------------------------------------------------- 

 
O senhor Vereador Carlos Anselmo tomou o uso da palavra e informou que obras estão 
previstas a Câmara realizar ainda este ano, por administração direta, na freguesia de Lomba 
de São Pedo, nomeadamente, a requalificação da Rua da Chã até ao Moio, com obras de 
saneamento básico, rede de águas pluviais e de abastecimento de água, cujos tubagens e 
acessórios já foram adquiridos. --------------------------------------------------------------------------------- 
Informou, ainda, que a Câmara colaborou na demolição de uma moradia na Travessa do 
Meio, desta freguesia, adaptando o espaço de modo a servir de parque de estacionamento, 
embora nesta fase ainda esteja só revestido de cascalho. ---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e também deu nota do apoio da Câmara 
na execução do trilho do “Félix” o qual está a ser muito valorizado e muito recomendado por 
quem faz o seu percurso, o qual foi uma mais-valia para esta freguesia que viu aumentar o 
número dos seus visitantes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse, ainda, ter conhecimento que a Junta está também a promover a realização de outro 
trilho de âmbito Regional e que será também mais uma atração turística para esta freguesia. 
Terminou a sua intervenção, deixando uma nota de que a Câmara está sempre disponível a 
outras parcerias que possam surgir entre a Câmara e esta Junta de freguesia. ------------------ 
 
MORADIAS DA RUA DO BANDEJO – RIBEIRA SECA 
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo retomou a palavra e informou do resultado positivo da 
reunião que teve com os Diretores Regionais de Habitação e dos Assuntos do Mar, assim 
como o empreiteiro que vai proceder à demolição das moradias desabitadas da Rua do 
Bandejo, com vista à requalificação daquela frente mar, cuja empreitada de demolição está 
prevista ser já no próximo mês de agosto. ------------------------------------------------------------------- 
Informou, ainda, que o empreiteiro é o mesmo que procedeu à demolição das moradias da 
orla marítima da freguesia de Calhetas, havendo também, algumas habitações que ainda 
não poderão ser demolidas, assim como as outras duas da Rua do Bandejo, que ainda são 
habitadas, devido a problemas irregulares que tem a ver com os registos e respetivas 
escrituras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SETE MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e informou que as Cavalhadas de São 
Pedro são finalistas Regionais das Sete Maravilhas da Cultura Popular e que iria estar 
presente no programa direto da RTP para a transmissão da fase final regional, a qual vai ter 
lugar na freguesia da Calheta, na Ilha de São Jorge, onde se vai apurar a candidatura 
regional que será feita através do voto popular. ------------------------------------------------------------  
Disse que o município está a apostar e a promover esta candidatura com todo o seu 
empenho, dentro das suas competências, que a mesma ao ser aprovada e passando à fase 
seguinte, o concelho da Ribeira Grande só beneficiará com uma promoção acrescida. -------- 
Informou, ainda, que iria fazer-se acompanhar de uma comitiva, nomeadamente, com três 
cavaleiros vestidos e com os elementos responsáveis pela organização das Cavalhadas. ---- 
 
INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO EMIGRANTE 
 
O senhor Presidente da Câmara retomou a palavra e informou que a inauguração da 
Praça do Emigrante será no próximo dia 26 julho, pelas 18:00 horas e que será uma 
cerimónia restrita, devido à situação atual. Que a cerimónia contará, contudo, com a 
presença dos embaixadores dos Estados Unidos e Canadá e que em representação do 
Governo Regional estará presente o senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência 
para as Relações Externas, Dr. Rui Bettencourt. ---------------------------------------------------------- 
 

USO INDEVIDO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 
 
O senhor Vereador Carlos Anselmo, no uso da palavra, lamentou que haja publicações 
nas redes sociais de pessoas com responsabilidades políticas e sociais e que depois são 
partilhadas sem que tenha havido o cuidado de saberem ou de recolherem junto de quem 
detém responsabilidade sobre o assunto, a necessária informação para o bom 
esclarecimento da notícia ou do artigo que pretendem publicar. --------------------------------------- 
Nesta sequência, abordou e lamentou uma publicação feita nas redes sociais pela Junta de 
Freguesia do Pico da Pedra relacionada com intervenções que estão a ser feitas na Avenida 
da Paz e que não correspondia à verdade dos fatos, mas que foram publicados e 
partilhadas, sem que a Junta tenha tido a preocupação de, em primeiro lugar, abordar esta 
Câmara, a fim de perceber e de se inteirar do objetivo ou das razões das referidas 
intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entretanto, esclareceu, que as intervenções que estavam a ser feitas eram da 
responsabilidade da EDA e diziam respeito à manutenção da rede elétrica subterrânea de 
um troço da Avenida da Paz, porque a rede estava interrompida por esmagamento. 
Informou, ainda, que as intervenções tiveram a devida autorização prévia da Câmara, na 
sequência da receção de um correio eletrónico daquela empresa, datado de 23 de abril 
último, onde solicitaram a devida autorização para o efeito. -------------------------------------------- 
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Lembrou que a empreitada de requalificação da Avenida da Paz foi realizada em 2018 pela 
Câmara e que o troço onde a EDA está a intervir, nesta data, não corresponde ao troço que 
foi requalificado em 2018, mas noutra zona, a norte da via, em que a rede elétrica instalada 
tem mais de 12 anos, razão pela qual, voltou a referir que publicação não corresponde à 
verdade dos factos, já que a Junta publica como sendo na zona que foi requalificada há dois 
anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais fez lembrar, que caso fosse necessário que a intervenção fosse no troço requalificado, 
não haveria razão para a Câmara impedir ou não autorizar, sob pena de restringir e 
condicionar o bom funcionamento da rede elétrica, passando as consequências a serem 
outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Face a este esclarecimento, ficou entendido a Câmara dirigir uma comunicação à Junta de 
Freguesia do Pico da Pedra, no sentido de esclarecer as razões das intervenções. ------------- 
 
ACIDENTE NA ZONA BALNEAR DAS POÇAS 
 
O senhor Vereador Miguel Sousa, no uso da palavra, pediu para ser esclarecido sobre o 
acidente que ocorreu com um jovem na zona balnear das Poças Municipais. --------------------- 
 
O senhor Vereador Filipe Jorge Lamentando o sucedido, disse que, de acordo com o que 
me foi transmitido pelo Coordenador dos Nadadores Salvadores, que se encontrava no local 
no momento do acidente, que o mesmo ocorreu na zona do lado direito do complexo. A 
informação obtida foi que se tratava de um jovem, aparentemente, com cerca de 15 anos de 
idade, e que mergulhou ao mar, saltando por cima das cordas de segurança que 
delimitavam a zona. De acordo, igualmente, com a informação do Coordenador dos 
nadadores salvadores, ao grupo de jovens que se encontrava naquele espaço, tinha-lhes 
sido transmitido, antes do acidente ter ocorrido, a proibição de saltar por cima das referidas 
cordas, existindo naquele local, escadas de acesso ao mar. ------------------------------------------- 
 
VOTO DE PESAR  
 
Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, 
foi proposto, em reunião de Câmara de 23 de julho de 2020, apresentar um Voto de Pesar 
pelo falecimento de Maria Odete Tavares da Silva Reis. ------------------------------------------------ 
 
Maria Odete Tavares da Silva Reis nasceu a 29 de maio de 1935 e casou com Jacinto 
Ferreira Correia, com quem emigrou, juntamente com o filho mais velho, para o Canadá, em 
1970. Após alguns meses de difícil adaptação, optou por regressar à Ribeira Grande, onde 
se estabeleceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em 1974 abriu o Stand Correia, num edifício na rua Direita de Baixo, na freguesia da Ribeira 
Seca, e nesta loja vendia móveis, ouro, artigos de decoração e eletrodomésticos. -------------- 
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O sucesso verificado permitiu construir um novo edifício, na rua Direita de Cima, inaugurado 
em 1984, mais amplo e com Maria Odete Tavares da Silva Reis a liderar a expansão da 
empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Maria Odete Tavares da Silva Reis foi uma mulher de garra, de trabalho e de grande sentido 
empreendedor, fixando na Ribeira Seca uma das empresas de referência na ilha de São 
Miguel na sua área de negócio. Para além de empresária, desempenhou com amor e 
dedicação o papel de esposa e mãe. ------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande 

 
Foi submetido à aprovação da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, que tem por objeto a 
cedência de E.P.Is e outros equipamentos, à Associação dos Bombeiros Voluntários da 
Ribeira Grande, conforme lista anexa ao referido protocolo, no âmbito específico do 
Regulamento Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande, publicado na II Série do Diário 
da República a 21 de outubro de 2019. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Por impedimento legal, o senhor Presidente da Câmara não pôde intervir na apreciação e 
votação deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, e por se ter verificado falta de “quórum”, não foi possível à Câmara formular uma 
decisão e deliberar sobre a aprovação do presente protocolo, remetendo a decisão a tomar 
para a próxima reunião deste órgão executivo.  -----------------------------------------------------------  
 
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. DOAÇÃO E AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA PARCELA DE 
TERRENO NO ÂMBITO DA OBRA DE “ALARGAMENTO DA RUA MESTRE JOSÉ 
DÂMASO - MATRIZ" 

 
Foi presente pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira uma proposta de 
doação e afetação para o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da 
Rua Mestre José Dâmaso - Matriz” de uma parcela de terreno com 820 m2 a desanexar 
do prédio rustico, sito à Canada das Feiticeiras, freguesia Matriz, concelho de Ribeira 
Grande, que consta de 53.000 m2 de criptomérias, pastagem, cultura arvense de regadio, 
lenhas, mata de acácias (talhadio) e terreno estéril, com três construções rurais, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande sob o número 255/Matriz e inscrito na 
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respetiva matriz cadastral sob o artigo número 8 da secção B, cujo valor proposto para 
efeitos registrais é de 109,00€. ---------------------------------------------------------------------------------  
O prédio em causa tem pendente o processo de cadastro nº 102/2012 referente à escritura 
de compra e venda de 2.647 m2 para a obra de “Construção da via litoral de cidade – 
Passeio Atlântico”, que ficará resolvido com a presente afetação ao domínio público. ---------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: ------------------------ 

 Aceitar a doação da parcela descrita do prédio rústico acima referenciado, bem como 
o valor indicado para efeitos registrais; ------------------------------------------------------------- 

 Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a afetação da referida parcela para 
o domínio público municipal, no âmbito da obra de “Alargamento da Rua Mestre José 
Dâmaso, freguesia de Matriz”. ------------------------------------------------------------------------ 

 
2. ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS 

 
Da Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira foi presente a seguinte 
informação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De acordo com o ponto 2.9.10.1.2 do POCAL a abertura de contas bancárias é sujeita a 
previa deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e 
movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por 
membro deste órgão em quem ele delegue. ---------------------------------------------------------------- 
Atendendo que surge a necessidade de se abrir contas consignadas para investimentos a 
realizar no futuro, solicito que na próxima reunião camarária sejam aprovadas as seguintes 
aberturas de conta: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conta nº 003602249915030203851 (Deposito de 700000€) -------------------------------------------- 
Conta nº 003602249915030204627 (Obra SB Cidade R. Peixe no valor de 1.224.808€) ------- 
Conta nº 003602249915029865709 (Deposito casas Bandejo no valor de 163.000€) ----------- 
Conta nº 003602249915030040406 (Deposito casas Bandejo no valor de 200€) ----------------- 
 

As contas bancárias devem ser tituladas pelos seguintes Senhores: -------------------------------- 

 A Presidente, Alexandre Branco Gaudêncio; ---------------------------------------------------------- 
 Vice-Presidente, Tânia Duarte de Almeida Moreira da Fonseca; --------------------------------- 
 Tesoureiro, Jacinto Manuel Lopes; ----------------------------------------------------------------------- 
 Assistente Técnica, Substituta do Tesoureiro, Maria da Conceição Raposo Ferreira. ------ 
 
A forma de movimentação das contas continua a ser com a assinatura do Presidente ou 
Vice-Presidente e Tesoureiro ou Assistente Técnica Substituta do Tesoureiro, com o 
respetivo selo branco. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------- 
 Autorizar a abertura das quatro contas bancárias que constam da informação acima 

transcrita para serem consignadas aos mencionados investimentos, ---------------------- 
 Aceitar como titulares das contas os elementos indicados, bem como a forma da sua 

movimentação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. ALTERAÇÃO AO CAPÍTULO VI DA TABELA DAS TARIFAS 
      Material Publicitário e Turístico  
 

Pela Chefe da Divisão da Cultura, Juventude e Desporto, foi submetido à consideração da 
Câmara a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Como é do seu conhecimento, esta autarquia, adquiriu um conjunto de 50 exemplares (25 
exemplares em português e 25 em inglês) do livro – Açores: Um Roteiro Interior, da ilustre 
escritora Ribeiragrandense Madalena San-Bento. --------------------------------------------------------- 
Neste seguimento, e considerando um meio de promoção turística da Ribeira Grande, da 
ilha de São Miguel e do Arquipélago, no seu todo, venho pelo presente sugerir que o mesmo 
seja vendido, no Posto de Turismo e na nossa rede de Museus. -------------------------------------- 
Para o efeito, torna-se necessário incorporar o presente item na Tabela de Tarifas do 
Município, nomeadamente, no artigo 8º, do capítulo VI – Material Publicitário e 
Turístico e proponho o valor de 25€ (25 euros) por exemplar, IVA já incluído. -------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta à 
Tabela das Tarifas, passando a constar da referida tabela a seguinte alteração: ------------------ 
 

Capítulo VI  

Material Publicitário e Turístico € 

Artigo 8º  

1. Venda de material publicitário e turístico:  

1.1 …./…. …/… 
1.31 Livro – Açores: Um Roteiro Interior 25,00 

 

 
2. DOAÇÃO AOS MUSEUS MUNICIPAIS 

 
Pela Chefe da Divisão da Cultura, Juventude e Desporto, foi submetido à consideração da 
Câmara a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Venho pelo presente levar a conhecimento de V.ª Ex.ª as doações realizadas pelo Dr. 
Ricardo Silva e sua esposa Sra. Lurdes Silva aos museus Municipal e Emigração Açoriana. 
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Ao Museu Municipal foram doados: 

 1 máquina de escrever de marca ROYAL ARISTOCRAT, com mala de transporte; --------------- 
 1 máquina de escrever de marca OLIVIA 2002, com mala de transporte; ---------------------------- 
 1 máquina de escrever de marca OLYMPIA, com mala de transporte; ------------------------------- 
 1 pulverizador manual, vulgarmente conhecido por “máquina de sulfatar” de marca GOBET; -- 
 1 moinho manual de pimenta de marca ALEXANDERWERK e respetivos acessórios; ----------- 
 1 balança decimal de madeira e ferro com 10 pesos. ------------------------------------------------------ 

 

Ao Museu da Emigração Açoriana foi doado: 
 1 mala antiga de viagem. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Os referidos artefactos, agora depositados nos referidos museus, encontram-se em muito 
bom estado de conservação e serão incorporados no acervo dos museus, ficando à 
responsabilidade desta autarquia. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos bens 
descriminados na informação anteriormente transcrita, a bem do benefício do inventário dos 
dois Museus Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE 
 

1. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
 
Nesta reunião a Câmara tomou conhecimento que o saldo em dinheiro de operações 
orçamentais apurado no balancete do dia 20 de julho do corrente ano, é de Cinco milhões 
novecentos e sessenta e oito mil e setecentos e dezasseis euros e quarenta e cinco 
cêntimos e o saldo de operações de tesouraria é de sessenta e quatro mil cento e três euros 
e um cêntimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                 
 

ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 10:30 horas foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes, para produzir efeitos imediatos e 
assinada nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

___________________________ 
 

 
________________________________ 


