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ATA N.º 3 
 
 
Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se, através da 
plataforma eletrónica “ZOOM”, a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande, 
nos termos do legalmente admitido 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, presidida pelo senhor Presidente da Câmara, 
Alexandre Branco Gaudêncio e onde estiveram presentes, em modo de videoconferência, o 
senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Manuel Paiva Anselmo, as senhoras 
Vereadoras, Maria de Lurdes Teixeira Moreira Alfinete e Cátia Filipa Carreiro Sousa e os 
senhores Vereadores Artur Gonçalves Pimentel, José António Pereira Garcia e João Paulo 
Dâmaso Moniz.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 
PROPOSTAS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE  
 
Antes dos assuntos previstos para a Ordem do Dia, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete 
pediu a palavra para enunciar as propostas e contributos do Partido Socialista à Revisão 
do Plano Municipal da Ribeira Grande (PDM), como a seguir se apresenta: ---------------------- 
 
Na sequência de um primeiro contacto com a proposta de Revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) da Ribeira Grande, a 6 de janeiro de 2022, e depois de reunião, por meios 
telemáticos, com a empresa responsável pela elaboração deste documento – SPI –, que 
decorreu durante parte da tarde do dia 13 de janeiro de 2022, os vereadores do PS deixam 
registados os contributos e as propostas que em ambas as ocasiões tiveram a oportunidade 
de apresentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O intuito desta análise propositiva feita pelos Vereadores do PS é ajudar a melhorar, sempre 
que possível e quando possível, este instrumento fundamental para a organização 
estratégico-espacial do nosso Concelho que impacta diretamente na vida dos seus Cidadãos 
e das suas Empresas/Instituições e que acaba, também, por ser um «manual de consulta» 
para potenciais Investidores e Empregadores. ------------------------------------------------------------- 
A esta análise também não é alheio o facto de ser, ainda, no PDM que se deve encontrar, 
num sentido mais lato, a visão política não só de organização do território tal como este é, 
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mas de definição do tipo de território que sobrevirá e que se deseja, concretizando-se 
opções para o garante da Qualidade de Vida dos Ribeiragrandenses. ------------------------------ 
As propostas são feitas com base nos documentos disponibilizados e seguem, 
particularmente, o «Relatório de Fundamentação e Plano de Monitorização» no que 
concerne às definições constantes do mesmo, aos critérios elencados e à metodologia 
seguida. Assim, procede-se à apresentação de algumas considerações por Freguesia 
(seguindo a orientação poente-nascente, tal como no documento) e, depois, a algumas 
considerações e propostas finais. ----------------------------------------------------------------------------- 
Numa nota prévia, todavia, é importante alertar para que, de acordo com o descrito nas pp. 
129-130 do referido «Relatório de Fundamentação e Plano de Monitorização», na secção 
“Critérios comuns na delimitação dos perímetros urbanos”, para a elaboração desta Revisão 
a SPI teve em conta, entre outros: ---------------------------------------------------------------------------- 

- «procurar justificar as alterações aos perímetros urbanos com base no papel e nas 
dinâmicas demográficas e económicas verificadas» (…) ----------------------------------------------- 

- «ajustar o espaço em função da cartografia mais recente, corrigindo incorreções de 
limites» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ora, não sendo qualquer dos critérios apresentados nesta secção cumulativo ou exclusivo, é 
fundamental reverem-se os dois acima descritos na versão final a apresentar, uma vez que 
não se encontram cumpridos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Freguesia das Calhetas 

- propõe-se o aumento da área a consolidar para a zona poente, levando-a até ao 
limite da Freguesia (aproveitar a dinâmica gerada pela proximidade da unidade 
hoteleira); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- atualizar a carta / ortofotomapa que serve de base às alterações. ------------------------- 
 
Freguesia do Pico da Pedra 

- se possível, prever um aumento do limite da zona a consolidar para norte do campo 
de futebol; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- atualizar a carta / ortofotomapa que serve de base às alterações (verificar, 
particularmente, loteamento na zona do campo de futebol). --------------------------------- 

 
Vila de Rabo de Peixe 

- o «corte» das áreas a consolidar não se coaduna com as importantes variáveis de 
ordem histórica e sociológica que, naturalmente, também moldaram toda a Ribeira 
Grande e as suas formas de fixação. Este «corte cego» impacta na atuação rápida 
de reorganização urbana que a Vila de Rabo de Peixe precisa e não permite que a 
legítima vontade das Famílias de encontrarem melhores condições de vida tenha 
uma realização. Com o «conter e confinar» (sic) da Vila de Rabo de Peixe, com a 
drástica redução da área urbanizável face ao atual PDM, vai-se assistir, na opinião 
dos Vereadores do PS, à replicação de tipologias de habitação vertical e coletivas 
que já provaram não ser a solução; ------------------------------------------------------------------ 
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- manter toda a zona das Courelas como área / zona a consolidar, eliminando a 
ferramenta de Unidade de Execução, evitando, inclusive, o garrotear do seu 
crescimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- unir a zona industrial entre a Fábrica de Rações e a Associação Agrícola – há, 
apenas, uma parcela de terreno identificada como «a consolidar» no meio destas 
duas estruturas, interferindo numa possível expansão da Associação ou da Fábrica, 
tal como se tem assistido nos últimos anos, e impedindo, até, a projeção de um 
pequeno polo de empresas, tal como se prevê na área; --------------------------------------- 

- a manutenção da zona de expansão da COFACO não segue o critério estabelecido 
nesta proposta de Revisão ao PDM da Ribeira Grande de classificar as zonas 
consoante aquilo que foi a natureza da sua procura nos últimos anos (10 a 15 anos), 
pois a intenção de expansão nunca se concretizou. Manter, à data desta Revisão, 
este pressuposto poderá ser potenciar a expansão de um problema ambiental; 

- no âmbito das competências de planeamento e gestão territorial, a autarquia deverá 
contemplar no novo PDM uma estratégia de requalificação urbana da área 
envolvente ao Porto de Pescas, no sentido de promover uma melhoria da qualidade 
de vida da população e, assim, contribuir para a inclusão social de forma harmoniosa 
desta comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ribeira Grande – Centro  
(Freguesias de Santa Bárbara; Ribeira Seca; Conceição; Matriz; Ribeirinha) 

- propõe-se que se reconverta a zona das Pedreiras (Matriz – Ribeirinha) e que, assim, 
se dê continuidade à linguagem lúdico-natural que se procura ao longo da costa, 
prevendo-se a construção turística na zona que medeia da Chã das Gatas às Covas; 

- a zona urbana a consolidar que está prevista em Santa Luzia desapareceu nesta 
proposta de Revisão ao PDM; ------------------------------------------------------------------------ 

- embora se pretenda disciplinar a construção junto às vias, a legislação em vigor 
prevê que estas áreas sejam áreas a consolidar, de ambos os lados, até 50 m. É 
necessário ter isto em atenção no desenho revisto da Freguesia de Santa Bárbara 
para as novas vias; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- atualizar a carta / ortofotomapa que serve de base às alterações. -------------------------- 
 
Freguesia do Porto Formoso 

- ambas as zonas previstas nesta Revisão como «a consolidar» já se encontram 
consolidadas: o Bairro de N. Sra. de Fátima e o Ramal; propõe-se alterar a 
classificação / designação; ----------------------------------------------------------------------------- 

- propõe-se o crescimento do perímetro urbano para norte do Bairro de N. Sra. de 
Fátima que, para além de constituir um atrativo para a fixação de habitantes na 
Freguesia, contribuirá para evitar os problemas com as enxurradas das ribeiras. ------- 

 
Freguesia de São Brás 

- a área circundante ao empreendimento «Alfredo Coffee» já está consolidada; propõe-
se alterar a classificação / designação. ------------------------------------------------------------- 
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Freguesia da Maia 

- propõe-se a consideração de um espaço polivalente industrial à saída dos Calços, 
integrando a natureza dos armazéns que já lá estão localizados e indo ao encontro 
do defendido neste documento – “áreas ocupadas ou destinadas à instalação de 
atividades económicas (…) garantir áreas para o acolhimento empresarial (…) para 
gerar novos postos de trabalho” (pp. 121-122) --------------------------------------------------- 

- propõe-se que a zona designada por U8 passe à classificação de «área a 
consolidar», perdendo a particularidade de Unidade de Execução, atendendo à 
urgente necessidade que a Maia enfrenta de oferta/captação de pessoas e 
investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Freguesia da Lomba da Maia 

- propõe-se a clarificação da zona circundante à Cooperativa «Costa Norte» - zona 
industrial ou zona de serviços; ------------------------------------------------------------------------ 

- indo ao encontro das aspirações da população e tirando proveito da posição territorial 
privilegiada, propõe-se a previsão de um Espaço Polivalente Industrial, de Serviço e 
de Logística no Burguete; ------------------------------------------------------------------------------ 

- atualizar a carta / ortofotomapa que serve de base às alterações (no início do 
Burguete, já existem habitações que não estão contempladas). ---------------------------- 

 
Outras considerações / Propostas 
Os vereadores do PS sentem que a Ribeira Grande é bastante penalizada, no seu 
desenvolvimento harmonioso, nesta proposta de revisão ao PDM na qual se aposta na 
redução do solo urbano de forma firme, mas pouco sustentável; com pormenor técnico, mas 
sem opção estratégica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para além das propostas que se apresentaram acima por Freguesia, há outras que abaixo 
se elencam e que se fazem acompanhar de algumas reflexões que procuram ajudar a 
conduzir ao melhor instrumento possível no pouco tempo que resta até à sua aprovação. ---- 
 

- sente-se a falta de articulação entre esta Revisão ao PDM e alguns documentos 
estratégicos que, nos últimos tempos, foram sendo apresentados pela Câmara 
Municipal, especificamente: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Plano Municipal de Habitação (não há o mais leve indício sobre o 
cooperativismo, por exemplo, e, mais uma vez, a opção pela Unidade de 
Execução é um travão profundo ao crescimento e à concretização do sonho à 
habitação que tantos alimentam, para além de não se compadecer com o m.o. 
açoriano e local); ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Plano Estratégico para o Turismo (onde está o projeto para as Lombadas? o 
projeto «Blue Lagoon»? por que razão se altera a localização do 
empreendimento de Albano Vieira do Pico Vermelho, para onde está 
aprovado? o que aconteceu a estas apresentações e aprovações em 
Assembleia Municipal que levou, até, à suspensão do PDM em vigor? onde 
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está a nova área de implantação da fábrica de produção de água das 
Lombadas?) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- propõe-se a criação de Zonas de Exploração do Termalismo na vertente turístico-
Medicinal. O PDM, como atrás já foi escrito, não deixa de ser, também, um «manual 
do investidor», autóctone ou não. Assim, à semelhança da definição e dos critérios 
com que se apresentam nesta revisão as áreas de gestão de inertes, poder-se-ão 
identificar Zonas de Exploração Termal na vertente turístico-medicinal, 
salvaguardando o potencial local e abrindo os braços do Concelho a outro setor 
turístico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- propõe-se a inclusão neste documento do terreno adquirido pelo Município na 

Travessa do Visconde do Porto Formoso, em Santa Bárbara, ação aprovada em 
Assembleia Municipal com o intuito de ser loteado, atendendo ao critério de esta 
revisão incluir aos “compromissos urbanísticos assumidos” (p. 85) ------------------------ 

 
- na mesma sequência, propõe-se a inclusão das “opções estratégicas do Município” 

(p. 85) nesta Revisão do PDM, tornando este o documento de referência da leitura 
concelhia (não pode não constar o Miradouro da Praia de Santana, cuja verba já está 
delegada, ou as novas Casas Mortuárias). Não são equipamentos de pormenor, mas, 
efetivamente, marcos urbanísticos. ------------------------------------------------------------------ 

 
- mais uma vez, propõe-se o repensar da ferramenta Unidade de Execução como 

ferramenta-mestra para as zonas de expansão. De facto, o Plano de Pormenor 
afigura-se como um processo mais longo e, de facto, o crescimento não pode nem 
deve ser casuístico. Mas, é igualmente um facto que as Unidades de Execução não 
se compadecem com proprietários, investidores, tecnicidades ou com os necessários 
acordos, para além de ser um instrumento desconhecido (e temido) pela maioria. 
Propõe-se o assumir das áreas classificadas em Unidades de Execução como Áreas 
a Consolidar, dando-lhes um mote de expansão organizada, tal como um PDM 
também prevê. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- propõe-se a definição de uma Zona de Equipamentos e Serviços no centro da Ribeira 

Grande que, atendendo aos critérios até agora em uso e em análise, deverá ser na 
rua dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande. A área está infraestruturada e os 
acessos são privilegiados. Será a zona ideal para a localização de um potencial (e 
necessário!) novo Centro de Saúde da Ribeira Grande ou para outro equipamento de 
serviço alargado ao Concelho. Não pode continuar com a classificação desta 
proposta, nem pode esperar mais uma década para voltar a ser requalificada. --------- 

 
- a Ribeira Grande anseia, há anos, por um Parque de Campismo municipal. Propõe-

se que se dê, definitivamente, complementaridade turística à Freguesia do Porto 
Formoso e se preveja, junto àquela “aldeia que incorpora as características de 
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aglomerado rural” (p.103), a Praia dos Moinhos, uma zona vocacionada para esta 
pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- propõe-se que se contemple neste documento estratégico uma proposta de 

mobilidade urbana dentro das freguesias que integram a cidade e respetivas ligações 
às freguesias adjacentes, com base numa política de descarbonização e 
sustentabilidade ambiental (smartcities). ----------------------------------------------------------- 

 
- por último, que se acautelem todas as formas de melhorar a vida e a qualidade desta 

na Ribeira Grande, evitando a especulação imobiliária que a redução do solo urbano 
trará, particularmente em 12 das 14 freguesias do concelho. --------------------------------- 

 
VOTO DE LOUVOR 
 
De seguida, foi apresentado o seguinte Voto de Louvor: ------------------------------------------------ 
Os Vereadores do Partido Socialista da 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 FAMÍLIA 
CARREIRO D’ALMEIDA, particularizado na pessoa do senhor professor José Carreiro de 
Almeida, pelo gesto de elevado altruísmo e solidariedade efetivado no passado dia 21 de 
janeiro deste ano de 2022 através da oferta de uma viatura ao Lar de Idosos Augusto César 
Ferreira Cabido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo medida para a abnegada entrega, o facto é que a Família Carreiro d’Almeida, 
natural do Pico da Pedra, há muito que habituou os Ribeiragrandenses a dádivas tão 
importantes em valor como em impacto positivo na nossa comunidade. Desde terrenos que 
albergam parques (como o Maria das Mercês), a outros que potenciarão a sua criação 
(Susana Carreiro d’Almeida), passando pelo apoio monetário à prossecução de estudos 
superiores e à dotação de recursos de Instituições, esta é uma Família que já está na 
história dos Beneméritos que a Ribeira Grande tão bem soube criar e deles continua a 
receber. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande solicitam, 
assim, que o teor íntegro desta singela apreciação, mínima perante a grandiosidade do ato, 
seja levada ao conhecimento da Família Carreiro d’Almeida, endereçando-lhe pessoalmente 
o seu agradecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente voto de 
louvor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PROPOSTA DE COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO DR. GASPAR FRUTUOSO 
 
Os Vereadores do Partido Socialista propuseram que se assinalasse, ao longo deste ano 
de 2022, os 500 anos de nascimento do cronista-mor das ilhas, o Dr. Gaspar Frutuoso, 
apresentando a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------- 
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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, propõem que se assinale, ao longo deste ano de 2022, 
os 500 anos de nascimento do cronista-mor das ilhas, o Dr. Gaspar Frutuoso. ------------------- 
Esta figura de relevo internacional, narrador único da historiografia, da geografia, dos usos e 
costumes dos Açores, nasce em 1522, em Ponta Delgada, mas é na Ribeira Grande que 
escolhe residir e escrever, dando luz à sua obra mais conhecida, Saudades da Terra. A 
história da Ribeira Grande torna-se, verdadeiramente, conhecida e compilada pela sua mão 
e a marca da sua presença ainda é visível em topónimos e edifícios e como patrono da 
Escola Básica e Integrada da cidade. ------------------------------------------------------------------------- 
Gaspar Frutuoso é por demais importante para não ser celebrado, tal como já anunciaram a 
Universidade dos Açores e concelhos vizinhos; a Ribeira Grande tarda em fazer o mesmo, 
pois deve ser na Ribeira Grande que a maior celebração deve acontecer, com pompa, ainda 
que com atenção à circunstância. ------------------------------------------------------------------------------ 
Esta proposta de assinalar um Ano Fructuosiano deve ser dada a conhecer o quanto antes, 
de forma a se envolver todos os setores do nosso Concelho, dentro das suas 
especificidades. A mobilização das Escolas na descoberta de Fructuoso, a conceção de 
certames artísticos, a organização de visitas (físicas e/ou virtuais) a espaços, a exposição de 
relíquias e de paramentaria religiosas, o relançamento de Saudades da Terra ou de 
Saudades do Céu são exemplos do que os Vereadores propõem para celebrar Gaspar 
Frutuoso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Propõem, ainda, que o «Prémio Gaspar Fructuoso», de responsabilidade municipal, seja 
reaberto, permitindo, neste ano em particular, a rememoração desta figura histórica. ---------- 
A Ribeira Grande está e estará sempre associada a Gaspar Fructuoso, pelo que é seu dever 
honrar a sua memória, rejubilando com a escolha que fez desta terra. ----------------------------- 
 
Em seguimento, o senhor Vereador José António Garcia, no uso da palavra concedida 
pelo senhor Presidente da Câmara, agradeceu a proposta, referindo que serão realizadas 
comemorações dos 500 anos do nascimento do Dr. Gaspar Fructuoso na Ribeira Grande e 
que o assunto está a ser trabalhado pela Câmara Municipal, tendo sido formada uma equipa 
para planear o respetivo programa, em articulação com a Universidade dos Açores, o 
Instituto Açoriano de Cultura, a Presidência do Governo Regional e outras autarquias, de 
forma a assinalar condignamente esta efeméride. Neste sentido, informou que, no futuro, 
convidará os Vereadores para, oportunamente, tomarem parte desta comissão e 
participarem nas comemorações. ------------------------------------------------------------------------------ 
É intenção do executivo apresentar ao público o programa das comemorações durante o 
mês de março, sendo que, para já, poderão adiantar que será realizado um evento de maior 
relevo no dia do falecimento do Dr. Gaspar Frutuoso, em 24 de agosto, por ser 
desconhecido o dia exato do seu nascimento. -------------------------------------------------------------- 
Reportou, também, que a Câmara irá lançar uma nova roupagem da biografia de Gaspar 
Frutuoso, e que, neste momento, estão em discussão um conjunto de outras ideias para as 
comemorações dos 500 anos do nascimento do Dr. Gaspar Frutuoso. ------------------------------ 
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Submetida a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
comemorações dos 500 anos do nascimento do Dr. Gaspar Frutuoso. ----------------------------- 
 
FALTA DE AVISOS DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO  
 
O senhor Vereador Artur Pimentel, solicitou esclarecimentos no seguimento de exposições 
efetuadas por alguns munícipes relativos à falta de Avisos de Alvará de Licença de 
Construção nas obras em execução no concelho, questionando, em particular, se há défice 
de recursos humanos nos serviços do Município para a verificação do cumprimento da 
publicação dos devidos Avisos. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em resposta, a senhora Vereadora Cátia Sousa, no uso da palavra concedida pelo senhor 
Presidente, esclareceu que, por lei, o Aviso deve ser afixado na obra num prazo de dez 
dias. Neste sentido, por norma, o Fiscal desloca-se à obra de forma a verificar se cumpre 
com todos os requisitos legais. Caso não se verifique a afixação do Aviso de obra, o Fiscal 
adverte para a sua colocação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Esclareceu ainda, não ter conhecimento de nenhuma situação em que não tenha sido 
afixado o Aviso, após a notificação da Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 
Por último, indicou que existem várias obras a decorrer, pelo que é possível que o Fiscal 
possa não se ter deslocado a todas as obras, mas tão breve quanto possível procederá às 
necessárias averiguações. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Em complemento, a senhora Vereadora Cátia Sousa apresentou-se disponível para 
verificar qualquer situação concreta que os Vereadores do Partido Socialista tenham 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA  
 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. CONTRATO PROGRAMA - COOPERATIVA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA 
RIBEIRA GRANDE, CRL -  

 
Foi submetido à aprovação da Câmara Municipal a minuta do Contrato Programa a celebrar 
entre este Município e a Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande - 
Ponte Norte, o qual visa a atribuição pelo Município do subsídio à exploração, no ano 
económico de 2021, necessário à cobertura do défice de exploração da PONTE NORTE, assim 
como para a realização de outros serviços de interesse geral, atribuídos à responsabilidade 
da PONTE NORTE, por efeito do presente contrato. -------------------------------------------------------- 
Nestes termos, o referido Contrato tem por fundamento a necessidade de assegurar à 
PONTE NORTE os meios que permitam prosseguir a missão e os objetivos que presidiram à 
sua constituição, que contribuem para a coesão económica e social nas áreas da educação 
e da cultura, assegurando o regular funcionamento da Escola Profissional da Ribeira 
Grande, e o desenvolvimento, em nome do Município, de outros programas na área da 
educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nesta sequência, e nos termos do previsto nas cláusulas do referido contrato, o Município 
compromete-se a transferir para a PONTE NORTE, a título de subsídio à exploração, destinado 
a prover ao défice de exploração, o valor de 185.000,00 € (cento e oitenta e cinco mil euros), 
que pode vir a ser reduzido nos termos do número 7 da cláusula 4.ª, e o valor de 455.000,00 
€ (quatrocentos e cinquenta e cinco mil euros) pela prestação dos serviços de interesse 
geral previstos no n.º 2 da Cláusula 3.ª. ---------------------------------------------------------------------- 
 

Nesta sequência, o senhor Presidente da Câmara explanou que o valor de 185.000,00€, a 
atribuir para fazer face ao défice de exploração, está relacionado com a evolução do Quadro 
Comunitário de Apoio que ficou aquém das expetativas e necessidades de financiamento do 
ensino profissional da Escola Profissional da Ribeira Grande, que, sem o apoio da Autarquia, 
fica numa situação financeira débil, minando a sua continuação. ------------------------------------- 
Por outro lado, o montante de 455.000,00€ visa permitir a concretização de alguns serviços 
da Cooperativa, melhores descritos nos documentos enviados, nomeadamente, a rede 
municipal de ATL, onde se pretende regularizar algumas situações de trabalho precário, o 
projeto Sala Extra, com o objetivo de coadjuvar alunos com dificuldades de ensino-
aprendizagem, e atividades de ensino artístico e musical. ---------------------------------------------- 
Por último mencionou que, embora este montante seja elevado, espera-se que no próximo 
ano o apoio do Município seja, consideravelmente, inferior devido à possibilidade de a 
Escola Profissional ser reforçada com outros cursos profissionais pela Direção Regional do 
Emprego e de Qualificação Profissional, e, consequentemente, com outros apoios ao défice 
de exploração da Cooperativa A. Ponte Norte, CRL. ----------------------------------------------------- 
 
Em complemento, o senhor Vereador João Paulo Moniz, no uso da palavra concedida pelo 
senhor Presidente, aproveitou para esclarecer que o valor de 185.000,00€ é idêntico ao 
montante do ano transato, tendo em conta que a Escola Profissional também mantém o 
mesmo número de cursos profissionais. No entanto, referiu que tem encetado diligências no 
sentido de, no próximo ano letivo, melhorar a oferta educativa da Escola Profissional que, 
neste momento, ministra seis cursos financiados pelo Fundo Social Europeu, aos que 
acresce o curso de Técnico de Agro-Pecuária, totalmente financiado pela Câmara Municipal 
da Ribeira Grande. Em paralelismo com a Escola Secundária da Ribeira Grande, como 
escola de ensino regular, esta inclui no seu plano curricular nove cursos de ensino 
profissional e cinco cursos do PROFIJ, em contraposição com a Escola Profissional, com 
potencial e apetência natural para desenvolver o ensino profissional no concelho. Neste 
sentido, a sua atual Direção tem diligenciado para a reversão destes números e atribuir a 
devida importância à Escola Profissional pelo reforço da oferta educativa. ------------------------- 
Relativamente ao remanescente do Contrato Programa, foi esclarecido que 350.000,00€ 
destinam-se a fazer face à rede de ATL, e os restantes 100.000,00€ visam permitir o 
funcionamento do curso Técnico de Agro-Pecuária e o desenvolvimento dos projetos Sala 
Extra, teatro comunitário e expressão musical, bem como duas formações gratuitas, a 
disponibilizar ao tecido empresarial da Ribeira Grande, no âmbito do marketing digital e de 
cibersegurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, referiu que, caso a situação da A Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e 
Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL. se reverta, o Município será ressarcido do valor 
da verba em excesso do Contrato Programa. -------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Lurdes Alfinete afirmou que se revê nas preocupações manifestadas 
pelo Vereador João Paulo Moniz sobre a Escola Profissional da Ribeira Grande, 
nomeadamente, na necessidade de se alavancar aquela unidade orgânica. ----------------------- 
Referiu que compreende que o défice de exploração de 185.000,00€ poderá não ser o valor 
final, como é descrito na minuta do Contrato Programa, e que tem conhecimento que no ano 
anterior foi realizado um estudo de viabilidade onde se mencionava a redução destas 
transferências e défices, pelo que questionava a sua aplicabilidade. --------------------------------- 
Por outro lado, tendo em consideração o plano de atividades que suporta o Contrato 
Programa, considera de bastante interesse as atividades extracurriculares propostas e 
questionou se haveria oportunidade de expandir alguns projetos para o restante concelho. --- 
Por fim, pediu os concretos dados estatísticos sobre o projeto da Sala Extra, devido à 
necessidade de saber qual o número de alunos que beneficia deste apoio, bem como a taxa 
de sucesso e a variação de entradas e saídas dos alunos no Programa. --------------------------- 
 
Em resposta, o senhor Presidente esclareceu que, no âmbito dos projetos 
extracurriculares, existem outros protocolos entre Escolas e Instituições com os mesmos 
objetivos de ensino artístico e outros. Por exemplo, o Município tem protocolo com a Santa 
Casa da Maia para o desenvolvimento destas atividades na Escola Básica Integrada da 
Maia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à Sala Extra, informou que apresentarão os documentos estatísticos solicitados 
e disponíveis, ressalvando que o projeto Sala Extra tem uma taxa de sucesso a rondar os 
90%, sem prejuízo dos dados atualizados ao último ano letivo. ---------------------------------------- 
 
O senhor Vereador João Paulo Moniz, retomou a palavra, reafirmando que disponibilizará 
os documentos solicitados, e reforçando que o projeto Sala Extra apresentou resultados 
bastantes positivos, apesar de, com a situação pandémica, ter ficado aquém da dimensão 
que inicialmente esperava, devido à suspensão das aulas e às dificuldades de adaptação e 
operacionalização do projeto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, na ausência do senhor Vereador 
João Paulo Dâmaso Moniz, por este se ter declarado impedido, aprovar o Contrato 
Programa a celebrar entre o Município e A Ponte Norte - Cooperativa de Ensino e 
Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL, atribuindo poderes ao senhor Presidente da 
Câmara para o outorgar, depois de serem submetidos e aprovados pela Assembleia 
Municipal.  
 
Os Vereadores do PS ressalvaram que, apesar do valor avultado, o seu voto favorável se 
prendia com o reconhecimento da importância da Escola Profissional no concelho, com a 
resposta que esta provia através das atividades extracurriculares, com a confiança que 
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votavam (se necessária fosse) à recém-nomeada Direção e com a necessidade de 
responder aos novos paradigmas de ensino e perfis de saída dos jovens ribeiragrandenses.  
A fim de evitar a sua transcrição integral em Ata, o Contrato Programa foi rubricado por 
todos os presentes, ficando disponível em pasta própria, para consulta.  
 

2. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA RIBEIRA GRANDE - 
APOIO FINANCEIRO 

 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo 
do Município da Ribeira Grande, foi submetido à aprovação da Câmara a minuta do 
protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Grande, para concessão de um apoio financeiro no valor de 
130.000,00€ (cento e trinta mil euros), para apoiar as despesas correntes e de capital do 
Plano de Atividades e de Investimento da referida Associação. --------------------------------------- 

 
Antes da aprovação, o senhor Vereador Artur Pimentel solicitou esclarecimentos no 
sentido de obter informações sobre o eventual pagamento de senhas de presença aos 
membros da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande, como tomou conhecimento por Munícipes. Clarificando que a nobreza da 
Associação e o seu valor não estavam nem poderiam estar em causa, adiantou que, 
verificando-se o pagamento das senhas de presença por reunião da Direção, dos 
130.000,00€ (cento e trinta mil euros) 40% do valor afetos às Despesas Correntes 
destinavam-se apenas a este fim, sendo forçoso sensibilizar para este facto. -------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara afirmou desconhecer se eram pagas senhas de presença 
aos membros da Direção da Associação, comprometendo-se a verificar a situação e a fazer 
chegar essa informação aos restantes Vereadores. Não obstante, indicou que, de acordo 
com os documentos de candidatura ao apoio, o valor proposto permitirá fazer face às 
despesas de investimento do ano anterior, bem como às despesas provocadas pela situação 
pandémica e evidenciou que o Protocolo a celebrar tem diversas contrapartidas, 
nomeadamente, o facto de o Quartel dos Bombeiros da Lomba da Maia manter o seu horário 
de abertura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria e em minuta, aprovar o apoio 
financeiro de 130.000,00€ (cento e trinta mil euros) a conceder aos Bombeiros Voluntários 
da Ribeira Grande e autorizar o senhor Vice-Presidente a outorgar o protocolo a celebrar. ---- 
 
Não tomou parte da votação, por se considerarem impedidos, o senhor Presidente da 
Câmara e o senhor Vereador José António Garcia. --------------------------------------------------- 
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DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

1. AFETAÇÃO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPALPÚBLICO DO PRÉDIO RÚSTICO 
INSCRITO SOB O ARTIGO 61 DA SEÇÃO F, NO ÂMBITO DA OBRA DE “CONSTRUÇÃO 
DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA CANADA DAS GENTES - PORTO 
FORMOSO”  

 
No seguimento da obra de “Construção de um Parque de Estacionamento na Canada 
das Gentes - Porto Formoso”, foi submetido à consideração da Câmara a afetação ao 
Domínio Público Municipal Público do prédio rústico sito na Canada das Gentes, freguesia 
do Porto Formoso, que consta de 920 metros de cultura arvense, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Ribeira Grande sob o n.º 711/Porto Formoso, e inscrito na respetiva 
matriz cadastral sob o artigo 61 da Seção F. ---------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
afetação do prédio supra identificado para o Domínio Público Municipal Público e submeter, 
ao abrigo da alínea q), do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, à 
aprovação da Assembleia Municipal a afetação do referido imóvel para o Domínio Público 
Municipal Público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. AFETAÇÃO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PÚBLICO DE DOIS PRÉDIOS 

URBANOS, NO ÂMBITO DA OBRA DE “CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO PÚBLICO AO 
PRÉDIO MUNICIPAL INSCRITO SOB O ARTIGO 48 A, MATRIZ" 

 
No seguimento da obra de “Construção de um acesso público ao prédio municipal 
inscrito sob o artigo 48 A Matriz", foi submetido à aprovação da Câmara a afetação dos 
seguintes prédios urbanos para o Domínio Público Municipal Público: ------------------------------- 
 

Artigo matricial Localização Área Total (m2) 

Artigo 888/Matriz Rua da Salvação, n.º 18 Casa de rés-do-chão com 52 m2 de área total 

Artigo 887/Matriz Rua da Salvação, n.º 22 Casa de dois andares com 104 m2 de área total 

 

 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 
afetação dos prédios urbanos supra descritos para o Domínio Público Municipal Público e 
submeter, ao abrigo da alínea q), do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 

 
3. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DO PRÉDIO URBANO SITO NA VARIANTE 

ESTRADA REGIONAL N.º 1, 1ª, TAMBÉM CONHECIDA POR AVENIDA LIRA DO NORTE, 
RABO DE PEIXE 
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Para efeitos de venda em Hasta Pública do prédio urbano sito na Variante Estrada Regional 
n.º 1, 1.ª (também conhecida por Avenida Lira do Norte), freguesia de Rabo de Peixe, que 
consta de 454,19 m2 de terreno para construção, que confronta a norte com Variante Estrada 
Regional n.º 1, 1.ª, a sul com Américo Natalino Pereira Viveiros, a nascente com Edmundo 
Manuel Gonçalves Travassos e a poente com servidão, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Ribeira Grande pelo n.º 4285/Rabo de Peixe, e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo 4878/Rabo de Peixe, com o registo de uma servidão de passagem numa 
extensão de 16 metros e uma largura em toda a sua extensão de 5,40 metros a favor do 
prédio descrito pelo n.º 1107/Rabo de Peixe, foi submetido à aprovação da Câmara a 
abertura do procedimento e as Condições Gerais e Especiais para Alienação em Hasta 
Pública, mediante apresentação de proposta em carta fechada, atendendo que o imóvel em 
causa não se enquadra no Regulamento para a Alienação de Fogos Propriedade da Câmara 
Municipal, de acordo com a avaliação que servirá de valor base: 62.500,00€ (sessenta e dois 
mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Também foram propostos, para constituir a Comissão de Acompanhamento e Análise, os 
seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presidente: Carlos Manuel de Paiva Anselmo, Vice-Presidente; -------------------------------------- 
Vogal: Regina Paula Gouveia Maiato Feijó, Chefe de Divisão de Gestão Administrativa e 
Financeira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vogal: Márcia dos Anjos Silva Rego, Técnica Superior; ------------------------------------------------- 
Suplente: Rui Pedro Gouveia Victória Cabral Lucas, Técnico Superior. ----------------------------- 
O Presidente será substituído pelo Vogal efetivo referido em 1.º lugar, nas suas faltas e 
impedimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 
senhores Vereadores do PS: ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Aprovar a abertura do procedimento e as Condições Gerais e Especiais para 
Alienação em Hasta Pública do prédio urbano acima descrito; ------------------------------- 

- Aprovar os elementos propostos para constituir a Comissão de Acompanhamento e 
Análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A fim de evitar a sua transcrição integral em Ata, o presente documento foi rubricado por 
todos os presentes, ficando disponível em pasta própria, para consulta. ---------------------------- 
 

4. SALDO DA GERÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NÃO CONSIGNADO 2021 
 
Sobre o assunto em título, a seguir se transcreve uma informação subscrita pela Chefe da 
Divisão de Gestão Administrativa e Financeira, submetendo o mapa de desempenho 
orçamental e o saldo da Conta de Gerência não consignado no valor de 2.374.032,54€: ------ 
 
Nos termos do artigo 130.º da LOE/2021 Integração do saldo de execução orçamental: 
“Após aprovação do mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma 
revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da 
gerência da execução orçamental.” ---------------------------------------------------------------------------- 
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De acordo com o Resumo Diário de Tesouraria a 31-12-2021, o Saldo da Conta de Gerência 
2021 (Operações Orçamentais) é de 4.477.907,05€, dos quais 2.103.874,51 € corresponde 
ao Saldo Consignado já aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 06-01-2022, 
conforme n.º 6 do artigo 40.º do RFALEI e 2.374.032,54€ corresponde ao Saldo Não 
Consignado que pode ser aprovado antes da aprovação dos DPC/2021, com recurso a uma 
revisão e após a aprovação do mapa dos “Fluxos de caixa”. ------------------------------------------- 
De acordo com o email recebido da DGAL a 22-01-2021, no SNC-AP o mapa de fluxos de 
caixa corresponde ao mapa de desempenho orçamental. ---------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, e em 
minuta, aprovar o Saldo Não Consignado, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 
o mapa de desempenho orçamental e o saldo da Conta de Gerência não consignado de 
2.374.032,54€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2022   
 
Foram presentes os documentos da primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções 
do Plano de 2022, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea c) do n.º 
1 do artigo 33.º, ambos da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012 (LCPA) de 21 de fevereiro; n.º 5 e 6 do artigo 40.º do Regime Financeiro das 
Autarquias Locais. Artigo n.º 130 da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro (LOE/2021), 
acompanhado da seguinte informação subscrita pela Chefe da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira, como a seguir se apresenta: ----------------------------------------------- 
 
De acordo com a Nota Informativa da DGAL de março de 2020, informo o seguinte: ----------- 
 
 
Informação dos compromissos transitados para 2022 3.242.510,17€ 
Informação sobre a execução das GOP a 31-12-2021: 79,54% 
Informação sobre a execução do PPI a 31-12-2021: 73,32% 
Informação sobre a execução das AMR a 31-12-2021: 93,57% 
Informação sobre a execução do Orçamento da Receita 
a 31-12-2021: 

100,287% 

Informação sobre a execução do Orçamento da Despesa 
a 31-12-2021: 

85,148% 

Informação de saldo integrado ao abrigo do nº 6 do artigo 
40 do RFAL e Artigo nº 130 da LOE/2021 

O saldo da conta de gerência de 2021 foi de 
4.477.907,05€: 
- O saldo consignado no valor de 2.103.874,51 € já 
foi incorporado no orçamento de 2022 com a 
aprovação do mapa de fluxos de caixa/2021, 
conforme deliberação tomada pela Câmara 
Municipal da Ribeira Grande em 06-01-2022; 
- O saldo na posse do serviço (saldo não 
consignado) no valor de 2.374.032,54€, será 
integrado no orçamento de 2022 com a aprovação 
do mapa de demonstração de desempenho 
orçamental/2021, e com a aprovação da presente 
revisão. 
 

 
A presente proposta de revisão orçamental no valor de 2.374.032,54€, destina-se a inscrever as seguintes 
rubricas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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→ GOP 
 
 

Rubrica Designação 2022 2023 

 2  246 2022 37 

Requalificação 
Urbana Zona 
Ribeirinha da 
Ribeira Grande 

21390,4 64171,2 

3 331 2022 38 

Elaboração 
projeto Largo 
Santo André-
Matriz 

1   

 
 
E a reforçar outras rubricas das GOP e da despesa, conforme mapas apresentados. ----------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, e em minuta, aprovar a 
Primeira Revisão ao Orçamento às Grandes Opções do Plano de 2022, no valor de 
2.374.032,54€, em conformidade com os documentos apresentados, os quais foram 
rubricados pelos membros presentes. ------------------------------------------------------------------------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade e em minuta, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a referida Revisão Orçamental, bem como a aprovação da assunção dos 
compromissos plurianuais das respetivas rubricas. -------------------------------------------------------- 
 
Os Vereadores do Partido Socialista solicitaram que fosse exarado nesta Ata que o seu 
voto favorável a esta Primeira Revisão encontrava justificação nas explicações avançadas 
pelo senhor Presidente da Câmara que indicou que grande parte do valor de 
2.374.032,54€ seria afeto ao investimento na Frente-Mar, na obra do caminho Maia-
Lombinha e, ainda, às necessidades já analisadas da Escola Profissional da Ribeira Grande.  
Assim, embora o seu voto global às Grandes Opções e Plano para 2022 tivesse sido contra, 
por, precisamente, considerarem que a omissão de valores sustentados nestas rubricas era 
gravosa, face às intenções referidas, votavam favoravelmente. --------------------------------------- 
 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. APOIOS FINANCEIROS 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto foi submetido à consideração da 
Câmara a concessão dos seguintes apoios, depois da análise técnica feita pelos serviços do 
Gabinete de Apoio ao Desporto às duas candidaturas apresentadas, designadamente: -------- 
 

- Clube de Patinagem Ribeiragrandense, um apoio financeiro no valor de mil e 
quinhentos euros para apoiar a realização de um estágio de Patinagem Livre no 
complexo Desportivo da Ribeira Grande nos meses de janeiro, abril, junho, setembro 
e dezembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de mil e 
quinhentos euros ao Clube de Patinagem Ribeiragrandense para o apoio da realização de 
um estágio de Patinagem Livre. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Mais foi deliberado, dar poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo 
a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Azores Surf Club, um apoio financeiro no valor de mil euros para apoiar o atleta 
deste Concelho, campeã regional de surf, para participar nas cinco provas nacionais 
da Liga Meo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro 
no valor de mil euros ao Azores Surf Club para apoiar a campeã regional de surf. --------------- 
Mais foi deliberado, dar poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo 
a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e 
Recreativo do Município da Ribeira Grande foi submetido à consideração da Câmara a 
concessão do seguinte apoio, depois da análise técnica feita pela Chefe da Divisão da 
Cultura, Juventude e Desporto: --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Associação Cultural e Recreativa Plutão e Camaleão, um apoio financeiro no valor 
de vinte mil euros para a realização da 9.ª Edição do Tremor Festival a realizar entre 
5 e 9 de abril do corrente ano, sendo o dia 7 dedicado à Ribeira Grande com um 
programa intenso e disperso por vários espaços culturais e naturais do concelho. ----- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria e com dois votos contra dos 
senhores vereadores eleitos pelo PS, conceder um apoio financeiro no valor de vinte mil 
euros para a realização da 9.ª Edição do Tremor Festival. ---------------------------------------------- 
Mais foi deliberado, dar poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo 
a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os senhores Vereadores eleitos pelo PS justificaram o seu sentido de voto por 
entenderam que o valor de 20.000,00€ (vinte mil euros) concedido é muito significativo 
quando comparado com o valor orçamentado para o plano de atividades a desenvolver no 
Teatro Ribeiragrandense, no decorrer de 2022, e que totaliza 50.000,00€ (cinquenta mil 
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. CONCURSO MUNICIPAL DE PRESÉPIOS - PRÉMIO PRIOR EVARISTO CARREIRO 
GOUVEIA - EDIÇÃO 2019 

Ao abrigo do previsto no n.º 1 artigo 8.º do Regulamento do Concurso Municipal de Presépios 
“Prior Evaristo Gouveia” foram apresentadas as duas Atas do Júri do concurso da Edição 
2019, que propõem a atribuição dos seguintes prémios às instituições e aos particulares 
concorrentes, respetivamente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prémios atribuídos às INSTITUIÇÕES: 
 
Na categoria Inovador: 
Primeiro Prémio – Centro de Apoio à Criança n.º 2-CATL, Casa do Povo de Rabo de Peixe;  
Segundo Prémio – Santa Casa da Misericórdia de Ribeira Grande, Rabo de Peixe; ----------- 
Terceiro Prémio – Centro de Apoio à Criança n.º 1, Casa do Povo de Rabo de Peixe. -------- 
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Menção Honrosa: 
- Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido; ---------------------------------------------------- 
- Centro de Animação n.º1, Rabo de Peixe. --------------------------------------------------------- 

 
Na categoria Tradicional: 
Primeiro Prémio – O C.A.S.A. - Centro de Ajuda Social e Acolhimento; --------------------------- 
Segundo Prémio – Casa do Povo da Ribeirinha; --------------------------------------------------------- 
Terceiro Prémio – CATL – Santa Casa da Misericórdia Divino Espírito Santo Maia, Maia.  -- 
 

Prémios atribuídos aos PARTICULARES 
 
Na categoria Inovador: 
1º Prémio – José António Tavares;  --------------------------------------------------------------------------- 
2º Prémio – Odete Tavares Vieira Costa Alberto; --------------------------------------------------------- 
3º - Prémio – Maria José Tavares Ledo; -------------------------------------------------------------------- 

 
Na categoria Tradicional: 
1º Prémio – Paula Isabel Brazidio Lopes – centos pontos; --------------------------------------------- 
2º Prémio – Samuel Pacheco – cento e dois pontos; ---------------------------------------------------- 
3º Prémio – João António Tavares da Câmara – noventa e sete pontos. -------------------------- 
 

Menção Honrosa: 
- José Manuel Cavaco Teixeira; ------------------------------------------------------------------------ 
- Ricardo Viveiros Moreira. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar e ratificar a 
atribuição dos prémios Prior Evaristo Carreiro Gouveia – Edição 2019, às instituições e 
particulares concorrentes identificados. ----------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DA ACÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

1. RECONHECIMENTO DE INQUILINO DE HABITAÇÃO CAMARÁRIA 
 
Sobre o assunto em apreço foi presente uma informação interna da Divisão de Ação Social e 
Educação a propor o reconhecimento do inquilino da seguinte habitação camarária, 
salvaguardando-se a sua transcrição em Ata, nos termos da legislação em vigor relativa a 
Proteção de Dados: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MGD 1773 (07/05/2019), atualizado a 11/01/2022, relativo à habitação camarária sita no 
Largo de Santo André, n.º 28, freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande, por ser uma 
habitação adequada a um agregado familiar composto por quatro elementos. -------------------- 
A renda foi calculada de acordo o novo regime do arrendamento apoiado e em função da 
situação socioeconómica do referido agregado, sendo fixada em quarenta e dois euros. ------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento do direito do inquilino à 
habitação camarária sita no Largo de Santo André, n.º 28, freguesia da Matriz, concelho da 
Ribeira Grande. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 
 

1. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
 
Foi presente um pedido de autorização de compropriedade registado no programa 
informático MGD, com o número 1496, datado de 31 de janeiro de 2022, salvaguardando-se 
a sua transcrição em Ata, nos termos da legislação em vigor relativa a Proteção de Dados, 
no qual é solicitado o parecer favorável desta Câmara Municipal para constituição de 
compropriedade, ao abrigo do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, ampliando o número de compartes, relativamente ao 
seguinte prédio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Prédio Misto, constituído por 147 700 m2, localizado na Junqueira e Engenho – Terra 
dos Ratos – Chã do Sovela e Estrada Regional, s/n, freguesia do Porto Formoso, 
concelho de Ribeira Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 22 da 
secção I e na matriz predial urbana sob o artigo 652, descrito na Conservatória 
Predial da Ribeira Grande pelo número 1205/20120322/Porto Formoso. ------------------ 

 
Os serviços do Gabinete Jurídico emitiram informação técnica sobre o pedido, que o 
acompanha, para análise e decisão a tomar por este órgão executivo. ----------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 
pretensão de constituição de compropriedade relativo ao prédio supra identificado. ------------- 
 

2. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO 

 
Foi submetido à aprovação da Câmara o documento da primeira alteração ao Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edificação, contendo alterações aos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 8.º, 
9.º, 10.º, 14.º, 15.º, 17.º, 19.º, 21.º, 23.º, 24.º e 49.º, depois de ter sido objeto de participação 
procedimental para recolha de contributos, nos termos do artigo 98.º do Código de 
Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
alteração ao Regulamento Municipal, e submeter a alteração ao Regulamento Municipal da 
Urbanização e Edificação à aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina a 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------- 
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O presente documento será rubricado a fim de evitar a sua transcrição em Ata e ficará em 
pasta própria para consulta, sempre que solicitado. ------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO 
 

1. CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ÀS ZONAS 
BALNEARES DO CONCELHO DA RIBEIRA GRANDE PARA O TRIÉNIO DE 2022 A 2024 – 
Ratificação do Procedimento, Repartição de Encargos e Assunção dos Compromissos 
Plurianuais 

 
Foi presente informação da Chefe da Divisão de Obras Públicas e Trânsito, com o seguinte 
teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Solicita a ratificação de todo o procedimento por Concurso Público para a prestação de 
serviços de vigilância às Zonas Balneares do Concelho da Ribeira Grande, para o Triénio de 
2022 a 2024, aprovada pelo senhor Presidente da Câmara a 05/11/2021, desde a sua 
abertura até à sua adjudicação à “Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte”, no 
valor de 690 708,00€.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais requer a ratificação da repartição de encargos e a assunção dos compromissos 
plurianuais, aprovada pelo senhor Presidente da Câmara, em 05/11/2021, para abertura do 
Procedimento em assunto. O valor da repartição na rúbrica 0102020225 aprovado foi no 
valor de: 232.500,00 € + IVA, para o ano económica de 2022, 232.500,00 € + IVA para o ano 
económico de 2023 e de 232.500,00 € + IVA para o ano económica de 2024. -------------------- 
Em concreto, na sequência da adjudicação do Concurso Público para a prestação de 
serviços de vigilância às Zonas Balneares do Concelho da Ribeira Grande para o Triénio de 
2022 a 2024, a referida repartição, que se venha a ratificar na presente data, distribuir-se-á 
da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ano de 2022 o valor de 230.236,00 € --------------------------------------------------------------- 
- Ano de 2023 o valor de 230.236,00 € --------------------------------------------------------------- 
- Ano de 2024 o valor de 230.236,00 € --------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar todo o procedimento 
por Concurso Público para a Prestação de Serviços de Vigilância às Zonas Balneares do 
Concelho da Ribeira Grande, para o Triénio de 2022 a 2024, ratificar a repartição de 
encargos e a assunção do compromissos plurianuais, e submeter à apreciação e ratificação 
da Assembleia Municipal a repartição de encargos e assunção dos compromissos 
plurianuais do referido Concurso Público para a Prestação de Serviço de Vigilância das 
Zonas Balneárias do Concelho da Ribeira Grande. -------------------------------------------------------- 
 
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 31 de janeiro era de cinco 
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milhões, trezentos e sessenta seis mil, duzentos quarenta oito euros e noventa um 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 15:30 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

______________________ 
 
 

______________________ 


