
 

 

       
 

      

                        
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 

 
                                  ATA da 

                      Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, realizada a 

                                        20 de dezem bro de 2018 
 

 
 

ATA Nº 26 
 
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, na sede da Junta de 
Freguesia do Pico da Pedra, 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, Carlos 
Manuel Paiva Anselmo, Filipe Dias Cardoso Jorge, Cátia Filipa Carreiro Sousa e Fernando 
Moniz Sousa --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
E sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver “Quórum” para 
funcionamento do executivo, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta a reunião às 
9:00 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara de seguida informou o executivo camarário que o senhor 
Vereador Miguel Melo Sousa  requereu a sua substituição nos termos do disposto no artigo 
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 
de janeiro, por não poder estar presente nesta reunião pública. ------------- ------------------------- 
 
Depois de efetuada a convocatória nos termos do artigo 79.º da citada Lei, registou-se a 
presença da senhora Mónica Medeiros de Andrade para exercer as funções para que foi 
convocada, em substituição temporária do senhor Vereador Miguel de Melo Sousa. 
 
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 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  iniciou a sua intervenção agradecendo o acolhimento feito 
aos membros deste órgão executivo pela senhora Presidente da Junta de Freguesia do Pico 
da Pedra, Elisabeth  Miranda Pereira Amaral , passando de seguida a palavra à mesma.---- 
 
A senhora Presidente de  Junta de Freguesia do Pico da Pedra , no uso da palavra, disse 
que acolhia com satisfação todos os membros deste executivo para a realização desta 
reunião pública na Freguesia do Pico da Pedra, estranhando, contudo, o facto da Rádio 
Nova Cidade não estar presente para a transmissão desta reunião. ---------------------------------  
Se seguida, congratulou-se pelo facto das reuniões públicas serem realizadas nas 
freguesias do concelho, como forma de constatarem os problemas que urge resolver em 
cada uma das freguesias, passando de seguida a elencar as principais preocupações que a 
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Junta do Pico da Pedra tinha a registar, na esperança de ver as situações solucionadas, 
relativamente aos seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------- 

− No âmbito das delegações de competências atribuídas à Junta do Pico da Pedra, disse 
que há trabalhos que não conseguem realizar, uma vez que a Junta não dispõe de 
máquinas ou meios técnicos e humanos para executar determinadas tarefas, 
nomeadamente, proceder à limpeza e manutenção dos sumidouros existentes na 
freguesia, conforme já teve a oportunidade de transmitir à Câmara, para 
diligenciarem nesse sentido, considerando que há ruas que estão a necessitar 
urgentemente de serem intervencionadas, indicando os sumidouros da Canada do 
Comprido e da Canada do Adão. --------------------------------------------------------------------- 

−  Destacou, com satisfação, a intenção da Câmara de proceder à repavimentação do 
Ramal das Giestas mas, registou, a necessidade urgente da Câmara também intervir 
na repavimentação de algumas artérias interiores da freguesia, nomeadamente, na 
Rua João Luís Pacheco da Câmara, na Rua da Lomba e na Rua Augusta, que estão 
a merecer uma maior atenção por parte da Câmara devido ao estado atual do piso 
das referidas ruas; ------------------------------------------------------------------------------------- 

− -- Manifestou a necessidade de se ampliar o Cemitério local e, como tal, perguntou para 
quando está prevista a delegação de competência na Junta de Freguesia do Pico da 
Pedra para a aquisição do terreno para que possam avançar com a execução do 
projeto de ampliação do referido cemitério, informando que já consta do orçamento 
da Junta para o ano de 2019 a execução do projeto por ser intenção da Junta 
concluir as obras de ampliação do cemitério, ainda no decorrer deste mandato.--------- 

− Defendeu a necessidade de ser construído um reservatório para abastecimento de 
água à lavoura e agropecuária da freguesia, informando que o IROA está disponível 
para construir o reservatório numa parcela de terreno que já foi disponibilizado para o 
efeito pelo senhor Jorge Leite da INSULAC, esperando, contudo, a boa vontade da 
Câmara em avançar com a parte que lhe compete. --------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e disse ter presente os constrangimentos 
das Juntas de freguesia, assegurando, contudo, que os serviços técnicos camarários iriam 
averiguar o que se está a passar com os sumidouros existentes na Canada do Adão e 
Canada do Comprido para se ultrapassar a situação. ---------------------------------------------------  
Lembrou, entretanto, a série de intervenções que esta Câmara tem feito ao longo deste e do 
anterior mandato, a nível dos arruamentos na freguesia do Pico da Pedra e da obra mais 
recente de reabilitação da Avenida da Paz, dizendo que já aguardava por uma intervenção 
há mais de vinte anos e que o custo total da mesma rondou os trezentos e cinquenta mil 
euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que iriam avançar com as intervenções necessárias a realizar nos 
arruamentos mais a sul da freguesia do Pico da Pedra, destacando, contudo, o Ramal das 
Giestas, cuja obra iria ser executada pelo município, sem qualquer apoio comunitário.--------- 
Sobre a ampliação do Cemitério, disse que se trata de um investimento que está incluído no 
Plano e Orçamento Camarário e estão disponíveis a delegar na Junta esta competência, 
logo que a Assembleia Municipal aprove as delegações a celebrar na sua sessão do próximo 
mês de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto ao reservatório de água para a agropecuária, o senhor Vereador Carlos Anselmo,  
no uso da palavra concedida pelo senhor Presidente da Câmara disse que, como tem 
aumentado o pedido de ramais agrícolas e, como o fornecimento de água ao hotel “Pedras 
do Mar” é feito por este município, a Câmara vai construir um reservatório com 500 mil litros 
de água para reforçar o abastecimento de água às freguesias do Pico da Pedra e Calhetas, 
esperando que a obra arranque já no próximo ano. Sendo assim, disse que a situação 
poderá ser avaliada posteriormente. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e pediu para ser esclarecido, perguntado se 
a Junta de Freguesia poderia diligenciar junto do IROA para avançarem com o projeto do 
reservatório para o abastecimento de água aos agricultores, de modo a que, logo que fique 
concluída a célula dos 500 litros para reforçar o abastecimento de água às duas Freguesias 
do Pico da Pedra e Calhetas, seja implementado o reservatório destinado em exclusivo à 
pecuária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Carlos Anselmo  disse que a questão era pertinente e nada como 
enquadrar este assunto numa perspetiva de “timings” para que ninguém se sobreponha a 
ninguém. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Fernando Sousa tomou a palavra e disse que uma vez que já estão 
criadas as condições para se poder construir um reservatório destinado à agropecuária 
nesta zona poente do concelho, face à disponibilidade do IROA em construir o mesmo em 
terreno já doado para o efeito, que agora só cabe à Câmara assumir a sua responsabilidade, 
lembrando que esta é a única zona do concelho que ainda não dispõe deste tipo de 
reservatório. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e disse que a rede viária municipal 
do concelho é muito antiga e está muito débil. Lembrou que o projeto de requalificação da 
Avenida da Paz é do último mandato do PS, embora tenha sido esta Câmara que tenha 
levado a efeito a obra da sua requalificação.  --------------------------------------------------------------  

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DO PICO DA PEDR A 

O senhor Vereador Fernando Sousa ainda no uso da palavra manifestou o seu agrado 
pelo facto de já constar do Orçamento camarário de 2019 e do orçamento da Junta de 2019, 
a ampliação do Cemitério da freguesia do Pico da Pedra. ----------------------------------------------   

VENDA AMBULANTE JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL 

O senhor Vereador Fernando Sousa disse que foi abordado por pessoas que vendem 
produtos agrícolas no Mercado Municipal e que lhe transmitiram que estão desagradados 
com a venda em paralelo de produtos no passeio junto ao Mercado Municipal, sem estarem 
autorizados ou licenciados para o efeito, fazendo concorrência desleal aos que estão 
exercendo a sua profissão dentro do Mercado Municipal. Nesse sentido, pediu que a 
Câmara fizesse as diligências necessárias para evitar tais situações, sugerindo, contudo, 
que a fiscalização municipal fizesse vistorias aos fins-de-semana ao Mercado Municipal, 
para se poder por fim a este tipo de ações. ----------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara  interveio e disse que a Câmara desconhecia este tipo de 
atividade em paralelo junto ao Mercado mas que iriam reforçar os meios de fiscalização na 
zona. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLANO E ORÇAMENTO DE 2019 

O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e disse que lamentava que se 
tenha falado muito sobre as funções sociais no âmbito do Plano e Orçamento para 2019 mas 
que o apoio à habitação degradada tem sido cada vez menor, embora tenha registado de 
forma positiva que a Câmara tenha aprovado no início deste ano uma alteração ao 
Regulamento de modo a poder apoiar com a mão-de-obra na reparação de casas.  ------------  
 
Manifestou, ainda, o seu agrado pelo destaque que a Câmara tem dado ao concurso para 
atribuição das Bolsas de Estudo para o ensino superior, lembrando que foi uma medida que 
foi da iniciativa do PS e que vão continuar a reivindicar para que a verba a afetar a esta 
rúbrica venha a atingir os sessenta mil euros. -------------------------------------------------------------  

CONSTRUÇÃO DE MAIS UMA UNIDADE HOTELEIRA  

O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e perguntou, onde era a 
localização da nova unidade hoteleira a ser construída na Ribeira Grande, face às notícias 
publicadas acerca de uma nova construção. ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  sobre esta questão informou que se tratava de um Resort 
de cinco estrelas, com SPA, restaurante e piscina, entre outras valências, a ser construído 
num terreno com cerca de dezoito mil metros quadrados, sito na freguesia de Ribeira Seca, 
na rua de acesso à Praia de Santa Bárbara. ---------------------------------------------------------------  
Informou, ainda, que na zona do Monte Verde está também previsto a construção de mais 
dois novos projetos hoteleiros e um edifício habitacional com três pisos na Avenida Dr. José 
Nunes da Ponte.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disse, ainda, que se há particulares que estão a promover tais investimentos na Ribeira 
Grande é porque reconhecem que investir na Ribeira Grande é uma mais-valia, coisa que 
não acontecia no passado. -------------------------------------------------------------------------------------  
Informou, também, que para o hotel que está em construção vão ser criados sessenta 
postos de trabalho e que todos os investimentos previstos na área turística rondam os 
cinquenta milhões de euros.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa  interveio e disse que sendo estas unidades hoteleiras 
de cinco estrelas, a Câmara deveria dar qualidade ambiental condigna ao redor de tais 
infraestruturas, sob pena de ficarem com um mau postal da Ribeira Grande.  --------------------  

Lembrou, ainda, se a Câmara tem presente, com o fluxo de estrageiros, principalmente no 
verão, se as praias do Monte Verde e de Santa Bárbara dispõem de infraestruturas 
suficientes para suportar tais investimentos, alertando, ainda, para a salvaguarda da 
sustentabilidade ambiental do litoral da cidade. -----------------------------------------------------------  

Entretanto, sugeriu, que a Câmara deveria elaborar um estudo de forma a ter presente o 
impacto que as infraestruturas existentes vão sofrer a nível do abastecimento de água e de 
saneamento, para se saber se estão aptas a dar resposta e, assim, precaver e garantir a 
qualidade de vida, não só dos turistas, como também dos residentes locais. ---------------------  
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O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e em termos de infraestruturas disse que 
a Câmara iria reforçar o abastecimento de água à cidade com a captação da nascente das 
PRAINHAS, bem como o lançamento do concurso para a realização da empreitada que vai 
fazer a ligação da conduta das águas residuais da cidade até à ETAR de Rabo de Peixe, 
conforme já consta do Plano e Orçamento camarário para 2019. ------------------------------------  
Informou, ainda, que cada unidade hoteleira virada para cada uma das praias, vão ter os 
seus próprios apoios de praia, uma vez que cada um dos hotéis vão ter zonas destinadas à 
restauração, ginásios e piscinas.  

CONCURSOS DE PESSOAL 

O senhor Vereador Fernando Sousa retomou a palavra e perguntou quantos concursos de 
pessoal já foram realizados para regularização e integração de pessoal no mapa de pessoal 
camarário e quantos concursos ainda estão por abrir. ---------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que no decorrer deste ano de 
2018 foram integrados no quadro da Câmara nove precários que estavam em regime de 
prestação de serviços, estando a decorrer, entretanto, dois concursos para admissão de seis 
operacionais e um técnico superior. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Fernando Sousa interveio e disse que este número estava muito 
aquém do número de trabalhadores que estava previsto admitir para o mapa de pessoal 
desta Autarquia, cuja previsão era de 35 trabalhadores. ------------------------------------------------  

CASA DAS CALDEIRAS DA RIBEIRA GRANDE 

O senhor Vereador Fernando Sousa  tomou a palavra e lembrou que ainda não teve 
acesso aos documentos relacionados com os custos que tiveram com a remodelação da 
Casa das Caldeiras, a qual está neste momento a servir de arrecadação, conforme teve a 
oportunidade de verificar numa deslocação que fez recentemente às Caldeiras. -----------------  

EMPREITADA DA NOVA PONTE  

O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra e perguntou para quando está 
prevista a conclusão da obra da nova ponte e qual é o valor final da empreitada. ---------------  

O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que a conclusão da 
empreitada da nova ponte irá ocorrer no primeiro trimestre de 2019, de acordo com o 
cronograma dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------  

AT’Ls 

O senhor Vereador Fernando Sousa  perguntou sobre o ponto da situação e concretização 
dos Atl’s que foram criados com o objetivo de se dar apoio a crianças com necessitadas 
especiais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  sobre a questão colocada informou que os ATL’s criados 
estão a apoiar seis crianças necessitadas e estão a funcionar desde o passado mês de 
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junho no edifício da antiga Escola do Espírito Santo, desta cidade, cuja utilização está a ser 
explorada pela Casa do Povo da Ribeira Grande e pelo C.A.S.A. ------------------------------------  
Informou, ainda, que o horário de funcionamento no período letivo está fixado entre as 
quinze e as dezoito horas e no período de férias das escolas funciona entre as oito e as 
dezoito horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REVISÃO DO PDM 

O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra e perguntou sobre o andamento da 
Revisão do PDM, uma vez que a referida revisão já vem anunciada desde o mandato 
anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  sobre a questão colocada informou que os trabalhos 
estão praticamente concluídos para depois se convocar a Comissão de Acompanhamento. -  
Disse esperar que a referida Revisão do PDM fique concluída até ao final do próximo ano de 
2019, referindo a Portaria do Governo Regional que indica que todas a autarquias da região 
vão ter que ter as revisões dos seus Planos Diretores Municipais concluídas até 2020.  -------  

RUA DIREITA DE SÃO BRÁS 

O senhor Vereador Fernando Sousa,  no uso da palavra, perguntou para quando está 
previsto o início das obras da Rua Direita de São Brás, uma vez que já há muito que foi 
ultrapassado o prazo para o arranque das mesmas, conforme tinha sido anteriormente 
enunciado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  sobre a questão colocada disse que os trabalhos já foram 
iniciados e estão a decorrer. -----------------------------------------------------------------------------------  

CAMINHO DE ACESSO ÀS GRAMAS 

O senhor Vereador Fernando Sousa  retomou a palavra perguntou para quando está 
previsto o alargamento do Caminho de Acesso às Gramas, por ser uma necessidade. --------  

O senhor Presidente da Câmara  tomou a palavra e informou que estão a decorrer as 
negociações para a aquisição de dois terrenos particulares, com vista ao alargadamente da 
referida via.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTAS POSITIVAS E NEGATIVAS 

O senhor Vereador Fernando Sousa  finalizou a sua intervenção registando uma nota 
positiva para os aumentos das verbas que foram concedidas pela Câmara às IPSS do 
Concelho, dizendo que foi uma proposta do PS que foi aceite e concretizada por esta 
Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a nota negativa que dava, também, em jeito de balanço, tinha a ver com a falta de 
execução no que diz respeito a obras de melhorias no concelho e o aumento verificado nas 
Tarifas, que não foram ao encontro da proposta feita pelo PS. ----------------------------------------  
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RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS 

 
O senhor Vereador Fernando Sousa  pediu depois a palavra e no uso da mesma, disse que 
é do seu conhecimento que a recolha seletiva de resíduos está a diminuir e que isto revelava 
uma preocupação, não só pelas metas que a União Europeu estabeleceu para cada 
município, mas, também, por ter a ver com uma questão ambiental. Nesse sentido, sugeriu 
que a Câmara promovesse uma campanha mais incisiva, retomando a divulgação de porta a 
porta em 2019, por forma a poder aumentar as taxas da recolha seletiva, para bem do 
concelho e da sua população. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara  interveio e disse que a referida diminuição abrangia  todos 
os municípios, apesar de ainda não haver os registos relativos ao presente ano de 2018. 
Contudo, disse que registava a referida preocupação e que iriam retomar a campanha de 
porta a porta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

ORDEM DO DIA  
 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA  
 

1. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA O ANO 20 19 
 
Foi submetido à aprovação da Câmara o calendário das reuniões ordinárias do órgão 
executivo para o próximo ano de 2019, elaborado em conformidade com as regras previstas 
no artigo 1º do Regimento da Câmara Municipal, em vigor, com início às 9:00 horas, como a 
seguir se apresenta: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
MESES 

 
DIAS 

 
REUNIÕES PÚBLICAS / LOCAL 

 
JANEIRO 

10  

24 Reunião Pública / Paços do Concelho 

 
FEVEREIRO 

  7  
21 Reunião Pública / Junta Freguesia de 

Calhetas  
 
MARÇO 

7  
21 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Conceição  
 
ABRIL 

4  
18 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Matriz 
 
 
MAIO 

 
2 

 

16  

 30 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 
Lomba S. Pedro  

 
 
JUNHO 

13  

27  
Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Fenais da Ajuda  
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JULHO 

 
11 

 

25 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 
Lomba da Maia  

 
AGOSTO 

8  
22 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Maia 
 
SETEMBRO 

5  
19 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

S. Brás  
 
OUTUBRO 

3  

17  
31 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Porto Formoso  
 
NOVEMBRO 

14  
28 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Ribeirinha  
 
DEZEMBRO 

12  
20 Reunião Pública / Junta de Freguesia de 

Santa Bárbara  
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o 
calendário das reuniões ordinárias do órgão executivo, para o próximo dano de 2019, em 
conformidade com a referida proposta. ----------------------------------------------------------------------- 
 

2.-  CONCESSÃO DE APOIOS DE FINANCEIROS 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, D esportivo e 
Recreativo do Município da Ribeira Grande,  foi submetido à consideração da Câmara a 
concessão dos seguintes apoios financeiros para apoiar os planos de atividades das 
seguintes instituições: 
 

Associação 9 Circos -                                                                                         8.500 €. 

Associação Nadadores Salvadores da Costa -                                                 20.000 €. 

Associação AMEN – Projeto Viver + -                                                                 2.500 €. 

Associação Ritmos de Santa Bárbara Ribeira Grande - ARSBRG  -                  1.500 € 
Academia de Música da Ribeira Grande   -                                                         1.500 €  
Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça do Porto Formoso  -                   5.000 €  
 
Submetido a votação , a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar os 
valores dos apoios propostos para cada uma das instituições anteriormente transcritas, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar os respetivos protocolos a 
celebrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Vereador Fernando Sousa , entretanto, alertou para a necessidade dos referidos 
apoios estarem previamente cabimentados à data da realização das reuniões deste órgão, 
por ser uma imposição legal. Nesse sentido, disse que as fichas de cabimento deverão ser 
apresentadas para conhecimento deste órgão, de modo a que as deliberações que aprovam 
os referidos apoios sejam tomadas com conhecimento da devida cabimentação. ---------------  
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DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 

1. ABATE DE VIATURA E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 
Os serviços de fiscalização da DGAF submetem à consideração da Câmara, a seguinte 
informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Atendendo que, nesta data, agentes da PSP deslocaram se ao armazém a informar que a 
viatura Peugeot 205 com a matrícula AS-75-22 ainda não se encontrava abatida; ---------------  
 
Atendendo que esta viatura, rebocada possivelmente em 2010, se encontrava no antigo 
terreno sito na Rua do Ouvidor, outrora utilizado pelos serviços operacionais do município. --  
 
Sugerem estes serviços de fiscalização que se submeta à consideração da Câmara a 
necessária autorização para se proceder ao cancelamento de matrícula junto do Serviço 
Coordenador dos Transportes Terrestres – Direção de Serviços de Viação e Transportes de 
Ponta Delgada bem como proceder ao abate da mesma na Serralharia do Outeiro, Lda, 
Centro de Desmantelamento Credenciado. ----------------------------------------------------------------  
 
A Câmara tomou conhecimento e com fundamento na informação prestada sobre o assunto, 
deliberou, por unanimidade e em minuta: -------------------------------------------------------------------  

− Autorizar o cancelamento da matrícula AS-75-22 da viatura Peugeot 205 junto do 
Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres – Direção de Serviços de Viação e 
Transportes de Ponta Delgada;  ----------------------------------------------------------------- 

− Autorizar que o abate da mesma seja feito junto da Serralharia do Outeiro, Lda., 
Centro de Desmantelamento Credenciado para o efeito.--------------------------------------- 

 
2.  PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO LOTE 45 K DO PARQUE IN DUSTRIAL 

 
Foi presente um requerimento no nome de Alumínios António Viana, Unipessoal, Ld.ª e João 
Carlos Paiva Vieira, onde requerem a esta Câmara, ao abrigo do artigo 14º do Regulamento 
do Parque Industrial, a alienação do direito se superfície, incluindo a construção existente no 
lote nº 45 K ao segundo requerente, João Carlos Paiva Vieira e esposa Adelina de Jesus 
Teixeira Rebelo, comprometendo-se estes últimos ao cumprimento de todas as obrigações 
constantes do Contrato de Cedência em Direito de Superfície e do Regulamento do Parque 
Industrial da Ribeira Grande, em vigor.  ---------------------------------------------------------------------  
 
Analisado o pedido, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta autorizar a 
transmissão do direito de superfície do Lote nº 45 K do Parque Industrial aos interessados 
João Carlos Paiva Vieira e esposa, Adelina de Jesus Teixeira Rebelo. -----------------------------  
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

1. Deliberações da Assembleia Municipal da sessão d e 13 de dezembro 
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O Senhor Presidente da Câmara levou ao conhecimento do órgão executivo que foram 
aprovadas pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 13 do corrente mês de dezembro, 
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. Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2019; ----------------- 

2. Informação Financeira Semestral e Parecer Fiscal Único;--------------------------------------- 

3. Contração de empréstimo bancário de longo prazo;------------------------------------------- 

4. Regulamento das Taxas, Tarifas e outras receitas do Município da Ribeira Grande; 

5. Tabela das Taxas para vigorar em 2019;-------------------------------------------------------- 

6. Compromissos Plurianuais Assumidos;-------------------------------------------------------------- 

7. Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia da Lomba da Maia, 
referente Construção do Centro Cívico da Lomba da Maia;----------------------------------- 

8. Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia da Ribeira Seca, 
referente à ampliação do Cemitério;------------------------------------------------------------------- 

9. Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia de Fenais da Ajuda, 
referente à execução da Zona de Lazer da Ribeira Funda; ----------------------------------- 

10. ----- Regulamento Municipal da Venda Ambulante e de Restauração ou de Bebidas 
Não Sedentária da Ribeira Grande; ------------------------------------------------------------------- 

11. Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
venda ao Público e de Prestação de Serviços;----------------------------------------------------- 

12. Empreitada de Execução da Estrutura de Cobertura do Mercado Municipal - 
Repartição de Encargos;--------------------------------------------------------------------------------- 

13. Empreitada de Execução do Saneamento Básico e Reabilitação da Rua do Espírito 
Santo - Repartição de Encargos;--------------------------------------------------------------------- 

14.  Dissolução e Liquidação da EIRSU;----------------------------------------------------------------- 

15. - Despesas de Representação – Chefes de Divisão;---------------------------------------------- 

16. - Afetação ao Domínio Público Municipal dos Prédios Urbanos sitos na Rua São José 
nºs 1, 3 e 5 da Freguesia de Santa Bárbara;-------------------------------------------------------- 

17. - Doação e afetação para o domínio público de uma Parcela de Terreno no âmbito da 
obra de “Construção do Arruamento de acesso ao Reservatório das Caldeiras - 
Matriz”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Afetação para o domínio público municipal de uma Parcela de terreno no âmbito da 
obra de “Construção de um Caminho em Santana - Rabo de Peixe”;------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 14 de dezembro era de dois 
milhões, seiscentos cinquenta seis mil, novecentos e cinquenta euros e nove cêntimos e o 
saldo de Operações não  Orçamentais , era de cento e trinta quatro mil, seiscentos e 
sessenta um euros e sessenta oito cêntimos. --------------------------------------------------------------- 
 

 

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

______________________________ 
 
 

 
 

_______________________________ 


