
      
 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                                                                         ATA da 

                Reunião ordinária da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande, realizada a 

                                         06 de janeiro de 2022 
 

 
 

ATA Nº 1 
 
 
Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, no salão nobre dos Paços do 
Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande presidida 
pelo senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio estando presente o 
senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Manuel Paiva Anselmo, a senhora vereadora 
Maria de Lurdes Teixeira Moreira Alfinete e os senhores vereadores, José António Pereira 
Garcia, Artur Gonçalves Pimentel e João Paulo Dâmaso Moniz. -------------------------------------- 
A senhora vereadora Cátia Sousa esteve presente na reunião através da plataforma 
eletrónica “ZOOM”, nos termos do legalmente previsto pela Resolução do Conselho do 
Governo Regional n.º 302/2021, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março 
na redação atual dada pela Lei n.º 91/2021 de 17 de dezembro. -------------------------------------- 
  
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 14:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A presente reunião foi secretariada pela Chefe do Gabinete de Apoio ao Munícipe, Maria de 
Lourdes Pacheco Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Antes dos assuntos previstos para a ordem do dia, o senhor Presidente da Câmara, tendo 
em conta a proliferação do vírus no mundo, em Portugal, na Região e, em particular, na ilha, 
deu nota da evolução da situação pandémica no concelho, ressalvando a importância de 
efetuar alguns pontos de testagem, de forma descentralizada pelo concelho, principalmente 
nas zonas de maior aglomeração. ------------------------------------------------------------------------------ 
Referiu que, a título de experiência, os testes em massa realizados no Teatro 
Ribeiragrandense, no final do mês de dezembro, superaram as espectativas a nível de 
adesão e, embora se tenham verificado alguns contratempos nas primeiras horas da manhã, 
a situação foi controlada pelo pessoal técnico ao longo da testagem. -------------------------------- 
Acrescentou, ainda, que o Serviço Regional de Saúde e as farmácias não têm capacidade 
de fazer testes em massa ou montar centros de testagem, pelo que a Câmara Municipal 
poderá coadjuvar no serviço a prestar, promovendo um maior sentimento de segurança às 
pessoas ao disponibilizar alguns testes rápidos à Covid-19, gratuitos, e de forma concertada 
e descentralizada no concelho. Neste sentido, o Senhor Presidente deixou à consideração 
do executivo a proposta de criação dos centros de testagem descentralizados, para 
posteriormente operacionalizar a sua concretização. ----------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Lurdes Alfinete tomou a palavra dizendo que este projeto tem o voto 
favorável dos vereadores do Partido Socialista, reforçando que todos os contributos que 
possam ajudar no combate à pandemia são bem-vindos. -----------------------------------------------  
Contudo, realça o contratempo que ocorreu na testagem no Teatro Ribeiragrandense, devido 
à falta de pessoas habilitadas tecnicamente para a testagem e da pouca organização ao 
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nível das pessoas admitidas para a realização de testes, sugerindo que fossem realizadas 
inscrições prévias à realização dos testes. ------------------------------------------------------------------- 
Considera, no entanto, que estas experiências são sempre momentos de aprendizagem e 
que, apoiando os pontos de testagem descentralizados, não se deve deixar, como a Câmara 
não o tem feito, de apelar às medidas de contenção e de autoproteção e de se efetuar 
campanhas de sensibilização. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nesta sequência, o senhor Presidente da Câmara reconhece que a elevada taxa de 
adesão à testagem no Teatro Ribeiragrandense foi inesperada e que se verificou falta de 
recursos humanos para fazer face ao elevado número de pessoas que apareceram. No 
entanto, mencionou que, apesar das contradições ocorridas no meio da manhã, a situação 
foi controlada com a distribuição de autotestes aos munícipes que se deslocavam ao centro 
de testagem, como forma de evitar que algumas pessoas continuassem a aguardar. ----------- 
 
Posteriormente, o senhor Vereador José António Garcia tomou a palavra, referindo que 
os contratempos ocorridos na manhã da testagem foram, em parte, causadas pela falha de 
comunicação dos colaboradores, e pela grande afluência de pessoas à testagem, vindas, 
inclusive, de outros concelhos e reconhece que há questões a afinar a nível técnico e 
operacional nos centros de testagem. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Por último, o senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Manuel Paiva Anselmo tomou a 
palavra, sugerindo para a localização dos centros de testagens descentralizado um ponto 
entre a freguesia de São Brás e Maia e outro entre a freguesia de Lomba da Maia e Lomba 
de São Pedro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Também, pela senhora vereadora Lurdes Alfinete foi sugerido que, para operacionalizar 
os pontos de testagem se solicitasse o apoio de recursos humanos à Escola Superior de 
Enfermagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Havendo o assentimento de todo o executivo para se avançar com alguns pontos de 
testagem pelo concelho, de forma descentralizada, o senhor Presidente da Câmara informou 
que darão início à concretização da pretensão. ------------------------------------------------------------ 
 
VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 
Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande, ao abrigo dos 
termos regimentais e da legislação que norteia a ação dos órgãos autárquicos, as suas 
competências e as dos seus eleitos, deixam expresso um voto de louvor à Sra. Enfermeira 
Maria de Deus Clementino, natural da Freguesia da Lomba da Maia, e à sua Família pelo 
gesto de elevado altruísmo e solidariedade efetivado no passado mês de dezembro de 2021 
através da oferta de um autotanque à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Ribeira Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O gesto inesperado e pleno de significado da Sra. Enfermeira Maria de Deus Clementino e 
da sua Família constitui o verdadeiro móbil e o exemplo primeiro para o louvor público que, 
tantas vezes, parece desprovido de sentido ou de critério. Assim, sugerem os Vereadores do 
Partido Socialista que seja a Cidadã considerada para a atribuição da Medalha Municipal de 
Mérito deste Concelho, consubstanciando o seu generoso exemplo que em muito concorrerá 
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para servir toda a população da Ribeira Grande, através do trabalho de entrega dos nossos 
Bombeiros Voluntários. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande solicitam, por 
fim, que o teor íntegro desta singela apreciação, mínima perante a grandiosidade do ato, 
seja levada ao conhecimento da Sra. Enfermeira Maria de Deus Clementino e da sua 
Família, endereçando-lhe, também, pessoalmente o seu agradecimento. -------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Voto de 
Congratulação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA  
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. SALDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL CONSIGNADO 2021  
 

Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 
Financeira com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nos termos do nº 6 do artigo 40.º do REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E 
ENTIDADES INTERMUNICIPAIS: “Sem prejuízo dos n.os 1 e 2, a parte do saldo de 
gerência da execução orçamental consignado pode ser incorporada numa alteração 
orçamental, com a aprovação do Mapa dos Fluxos de Caixa pelo órgão executivo, em 
momento anterior ao da aprovação dos documentos de prestação de contas.”. ------------------- 
No saldo da conta de gerência de 31-12-2021 consta um saldo consignado de 
2.103.874,51€. destinado a reforçar as seguintes rubricas: --------------------------------------------- 
 

Rubrica Valores OBS 

2 243 2016/33 
Construção do S.B. ligação 
Cidade a Rabo de Peixe 1 224 808,00 

Valor do empréstimo 2017 visado em 
2018 levantado em 2020 

2 243 2016/33 
Construção do S.B. ligação 
Cidade a Rabo de Peixe 278 554,36 

Valor do empréstimo 2018 visado em 
2019 levantado em finais de 2021 

2 244 2003/93 

Instalação do equipamento de 
cloragem de água nos 
reservatórios do Concelho 12 516,45 GB accionada da Fameg em 2019 

3 331 2003/156 

Conservação e beneficiação 
de estradas e caminhos 
municipais 280 638,10 

GB accionada do AM Furtado no ambito 
do loteamento habitacional Detras-os-
Mosteiros 

3 331 2003/185 
Construção rede viária do 
Passeio Atlântico 68 200,00 

Valor da casa bandejo 81 que falta 
adquirir no âmbito da obra do Passeio 
Atlântico 

2 252 2003/131 1 
Campo de futebol de Rabo de 
Peixe 239 157,60 

Valor do empréstimo 2018 visado em 
2019 levantado em finais de 2021 

Total saldo 
consignado   2 103 874,51   
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Neste sentido, venho propor a V. Ex.ª, que na próxima reunião camarária seja submetido o 
mapa de fluxos de caixa de 2021 de forma a ser incorporado no orçamento de 2022 o saldo 
consignado de 2.103.874,51€. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento e com base na informação anteriormente transcrita, 
deliberou, por unanimidade, e em minuta: ------------------------------------------------------------------- 

 Aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa de 2021; ----------------------------------------------------- 
 Aprovar o saldo consignado no valor de 2.103.874,51€ para a ser incorporado na 

primeira revisão ao orçamento camarário de 2022; ---------------------------------------------- 
Os mapas apresentados, entretanto, foram rubricados pelos membros presentes, ficando em 
pasta própria e disponíveis para consulta, sempre que solicitado. ------------------------------------ 
 

2. PARQUE INDUSTRIAL – LOTE 45-M 
Pedido de Prorrogação de prazo de início de construção  

 
Foi submetido à consideração e decisão da Câmara ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 
18º do Regulamento do Parque Industrial, um pedido do atual inquilino do lote n.º 45-M, sito 
ao Parque Industrial, a solicitar a prorrogação do prazo, por mais três meses, para dar início 
à construção do edifício previsto no referido lote, por ter havido atrasos provocados pela 
Pandemia COVID-19 e no respetivo processo de licenciamento da obra. --------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 30 de dezembro era de quatro 
milhões, setecentos e cinquenta três mil, cento e quarenta euros e catorze cêntimos e o 
saldo de operações não orçamentais era noventa sete mil, quatrocentos e setenta euros e 
trinta nove cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 15:00 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

_______________________ 
 
 

______________________ 


