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Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no salão nobre dos Paços do 
Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Grande presidida 
pelo senhor Presidente da Câmara, Alexandre Branco Gaudêncio, estando presentes o 
senhor Vice Presidente, 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 
reunião 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 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO - CENTRO DE SAÚDE DA RIBEIRA GRANDE 
 
Antes dos assuntos previstos para a Ordem do Dia, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete, 
no uso da palavra que lhe foi concedida pelo senhor Presidente da Câmara, apresentou as 
propostas de recomendação do Partido Socialista para o Centro de Saúde da Ribeira 
Grande, com a seguinte exposição: --------------------------------------------------------------------------  
 
O Centro de Saúde da Ribeira Grande há décadas que necessita de uma intervenção 
urgente no sentido de transformar aquele equipamento e de dotar os seus serviços das 
mínimas condições de apoio à população deste Concelho. Desde as suas infraestruturas ao 
seu mobiliário, passando pelo equipamento administrativo e técnico, privilegiando as 
condições de trabalho dos seus profissionais no desenvolvimento das suas funções, até ao 
acesso a Cidadãos com mobilidade reduzida, aquele Centro de Saúde, que outrora serviu de 
ponto de suporte a outros Concelhos vizinhos, hoje é uma sombra do que foi, limitado nos 
serviços, no alcance e nos recursos e votado, aparentemente, ao desprezo e ao 
esquecimento. Os seus profissionais merecem e desejam mais; os Ribeiragrandenses 
merecem e desejam mais. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Na passada segunda-feira, dia 28 de fevereiro, o Senhor Secretário Regional da Saúde 
comunicou, através dos OCS, nomeadamente a RTP-Açores, um investimento público na 
ordem dos 10M€ para os Centros de Saúde da Região e, surpreendentemente, o Centro de 
Saúde da Ribeira Grande não se encontra entre estes investimentos, nem para uma 
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desejada nova construção daquele equipamento, nem, no mínimo, para uma urgente 
intervenção no existente. Os mais de 30.000 Ribeiragrandenses que utilizam o Centro de 
Saúde da Ribeira Grande continuam a ser filhos menores no acesso à Saúde. O 3º maior 
concelho dos Açores não tem o mesmo direito à Saúde. Os segundos contribuidores para o 
PIB regional são descartados no investimento na Saúde.  ---------------------------------------------  
 
É ao Estado e à Região, mas também às Autarquias Locais, enquanto órgãos de 
proximidade, que cabe a responsabilidade de implementação e de promoção da igualdade 
nos acessos à Saúde e aos cuidados de Saúde para todos os Cidadãos, em condições 
dignas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Face à certeza de estarem todos os Ribeiragrandenses unidos e conscientes acerca da 
necessidade urgente de se intervir e/ou reconstruir o Centro de Saúde da Ribeira Grande, 
enquanto garante da qualidade de vida de cada Cidadão deste Concelho, recomenda-se que 
a Câmara Municipal da Ribeira Grande: ---------------------------------------------------------------------  
 
- promova, com urgência, uma reunião com a Tutela para averiguar a decisão pública de 
investimento nos Centros de Saúde da Região, sem se contemplar o Centro de Saúde da 
Ribeira Grande; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- reforce, junto do Governo Regional dos Açores, a urgência de um novo Centro de Saúde 
para a Ribeira Grande ou, no mínimo, de uma robusta requalificação e modernização do 
equipamento atual; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
- avalie a possibilidade de identificação de um local para uma possível relocalização do 
Centro de Saúde da Ribeira Grande; ------------------------------------------------------------------------  
- invista num projeto para a construção de um novo Centro de Saúde para a Ribeira Grande, 
numa iniciativa e vontade tradutoras da necessidade dos Ribeiragrandenses;--------------------  
- que, mais uma vez, defenda a Ribeira Grande e os Ribeiragrandenses naquilo que é uma 
necessidade urgente e diária. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre o assunto, o senhor Presidente da Câmara indicou que o investimento público para 
os Centros de Saúde da Região anunciados pelo senhor Secretário Regional da Saúde 
destinava-se a obras de remodelação, e não a novos investimentos. Acrescentou que a 
intenção do Município seria reclamar, junto das entidades responsáveis, a possibilidade de 
um novo Centro de Saúde na Ribeira Grande. ------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara afirmou que comunga das preocupações apresentadas 
pelo Partido Socialista, mas considera que o anunciado pelo senhor Secretário Regional da 
Saúde visa apenas remodelações nos Centros de Saúde e que, na sua perspetiva, o espaço 
do Centro de Saúde da Ribeira Grande não carece apenas de requalificação, devendo a 
Autarquia ser mais ambiciosa e exigir um novo espaço de saúde para o Concelho. -------------  
Por outro lado, já no ano transato, aquando da visita do senhor Secretário Regional da 
Saúde ao Concelho, foi também discutida a possibilidade de se identificar um novo espaço 
na freguesia da Maia para a instalação do Posto de Saúde da Maia.--------------------------------  
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Em complemento, o senhor Vereador José António Garcia, reforçou a importância de 
melhores condições para o Centro de Saúde da Ribeira Grande, uma vez que este se 
encontra numa situação lamentável, quer na sua estrutura física, quer nos serviços que 
disponibiliza, tendo sido esvaziado das suas valências e deixado um enorme prejuízo para 
os habitantes do concelho e para os seus trabalhadores. Nesta sequência, mencionou que 
estes argumentos já foram amplamente discutidos em Assembleia Municipal e em reuniões 
de Câmara, sendo clarividente que a situação que o Centro de Saúde chegou é inaceitável. 
Como tal, o senhor Vereador José António Garcia, corroborando a intervenção do senhor 
Presidente da Câmara, considera que o assunto merece uma maior atenção e reivindicação 
para um novo Centro de Saúde no Concelho, compreendendo que o anúncio do senhor 
Secretário Regional da Saúde esteve apenas relacionado com obras de requalificação de 
outros Centros de Saúde do Arquipélago, onde esta requalificação era necessária e 
suficiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Vereadora Lurdes Alfinete retomou a palavra, referindo que este assunto 
merece uma particular atenção da Autarquia, porquanto considera ter existido uma inércia 
por parte do anterior Governo Regional no que respeita às condições do Centro de Saúde da 
Ribeira Grande. Em resposta, o senhor Vereador José António Garcia considera que pelo 
anterior Governo Regional houve uma maior preocupação em dotar a população de médicos 
de família em detrimento de outras intervenções necessárias. ----------------------------------------  
 
O senhor Vice-Presidente da Câmara, no uso da palavra, concordou que a requalificação 
ou a reconstrução de um novo edifício de Saúde no Concelho é viável, mas alerta para a 
necessidade de se prever o acesso a viaturas pesadas de bombeiros, preocupação já 
reclamada há vários anos.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de 
Recomendação quanto ao Centro de Saúde da Ribeira Grande.  ------------------------------------  
 
ESCLARECIMENTOS 
 

A. HABITAÇÃO NO CAMINHO MAIA-LOMBINHA 
 
A senhora Vereadora Lurdes Alfinete no uso da palavra e, na sequência da intervenção da 
deputada Carla Rita na última reunião da Assembleia Municipal, solicitou esclarecimentos 
acerca de um imóvel situado no caminho Lombinha-Maia, que alega estar classificado como 
ilegal e que teria um posto de luz nos limites da propriedade. -----------------------------------------  
 
Em resposta, o senhor Presidente da Câmara, explicou que a Câmara foi alertada da obra 
de ampliação da casa situada no caminho Lombinha-Maia e procedeu à correspondente 
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fiscalização, no âmbito da qual foi aberto processo de contra-ordenação e emitida ordem de 
embargo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apesar do decurso destas diligências sobre a irregularidade urbanística do imóvel, aquando 
do deslizamento de terras, que ocorreu naquela zona, em janeiro de 2021, a casa em 
questão ficou danificada, tendo os proprietários apresentado queixa pelos danos sofridos. 
Este pedido foi remetido ao encarregado e à seguradora da obra, para apuramento das 
responsabilidades, encontrando-se a decorrer o processo crime. ------------------------------------  
 
Em complemento, o senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Anselmo, mencionou que 
a obra chegou ao conhecimento da Câmara pelo Presidente da Junta de Freguesia da Maia, 
tendo sido enviado imediatamente o Fiscal Municipal. --------------------------------------------------  
 

B. OBRAS NO PRÉDIO SITO NA RUA DIREITA DA RIBEIRA GRANDE 
 
A senhora Vereadora Lurdes Alfinete questionou em que moldes se procedia à demolição 
e reconstrução do prédio situado na Rua Direita da Ribeira Grande, próximo da Farmácia 
Central, e se o edifício se encontrava protegido ao abrigo do Plano de Salvaguarda do 
Centro Histórico.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Em resposta, a senhora Vereadora Cátia Sousa esclareceu que, do que tem 
conhecimento, a obra decorria dentro da legalidade, e que, na presente semana, o Fiscal do 
Município deslocou-se à referida obra e confirmou que esta decorria conforme o projeto 
aprovado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

C. POSTO DE COMBUSTÍVEL SITO NO ROSÁRIO DA MATRIZ 
 
Por último, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete questionou se já teria sido tomada 
alguma medida para a retirada dos depósitos do antigo posto de combustível situado na 
zona do Rosário da Matriz e em que condições seriam feitas, para a salvaguarda de bens, 
pessoas e ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhora Vereadora Cátia Sousa explanou que a intervenção em domínio público para a 
retirada do posto já foi alvo de deliberação camarária anterior, e que o Município recebeu um 
representante da Galp Açores - Distrib. e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. para a operacionalização do procedimento. Neste seguimento, referiu que o 
procedimento foi aprovado em setembro de 2021, e que a Galp dispõe de dois anos para 
requerer o Alvará para a retirada do posto de combustível. --------------------------------------------  
 
MOÇÃO DE APOIO 
 
Pelo senhor Vereador José António Garcia, em representação dos vereadores do 
Partido Social Democrata foi apresentada a seguinte moção de apoio: --------------------------- 



Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada a  
3 de março de 2022 

ATA n.º 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5

 
Na sequência dos mais recentes acontecimentos relacionados com a invasão da República 
da Ucrânia pela Federação Russa, a Câmara Municipal da Ribeira Grande submete para 
deliberação, na sua reunião ordinária do dia 3 de março de 2022, a presente Moção, nos 
seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Manifestar o mais veemente protesto face à ação hostil desencadeada pela 
Federação Russa em solo Ucraniano, o que constitui não só um ataque inaceitável a 
um país soberano, mas também à democracia e à ordem internacional, no seu todo; - 

b) Manifestar solidariedade ao povo da Ucrânia, que vive dias difíceis e de incerteza, 
angústia e sofrimento, não esquecendo os cidadãos ucranianos e suas famílias que 
vivem em Portugal, de modo especial os que se radicaram na Região Autónoma dos 
Açores; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Apoiar e apelar a todos os esforços das instituições nacionais, europeias e mundiais, 
conducentes à reposição da paz e da ordem internacional, assim como na mitigação 
do sofrimento imposto ao povo ucraniano; -------------------------------------------------------- 

d) Apelar à mobilização da comunidade local na partilha de bens essenciais, com 
destino à Ucrânia, através dos diferentes pontos específicos de recolha, em particular 
no concelho da Ribeira Grande. ---------------------------------------------------------------------- 

Mais delibera dar conhecimento desta moção às seguintes entidades: ------------------------------ 
- Ministério dos Negócios Estrangeiros ----------------------------------------------------------------------- 
- Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu ----------------------------------------------------------- 
- Embaixada da Ucrânia em Portugal -------------------------------------------------------------------------- 
- Direção Regional das Comunidades, do Governo Regional dos Açores --------------------------- 
- Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) ------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Vereador José António Garcia acrescentou que, após a moção ter sido redigida, 
a Câmara recebeu uma comunicação da Rede Europeia de Autarquias a solicitar uma 
declaração no mesmo sentido, pelo que, sendo aprovada a moção supra, a mesma também 
será remetida à respetiva Rede Europeia das Autarquias. ---------------------------------------------- 
 
Submetida a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção, nos termos 
supra descritos, e dar conhecimento da mesma às entidades acima referenciadas. ------------- 
 
COMEMORAÇÕES DO POVOAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
O senhor Presidente da Câmara deu a conhecer o convite formulado pelo Senhor 
Presidente do Governo Regional aos Presidentes da Câmara da Ribeira Grande e da 
Câmara Municipal da Horta, para o acompanharem nas comemorações dos 270 anos de 
povoamento do Estado do Rio Grande do Sul do Brasil, que decorrerão nos dias 23 a 27 de 
março, uma vez que a cidade de Porto Alegre foi fundada por casais açorianos, tem uma 
intensa vivência açoriana e ribeiragrandense, e é por muitos considerada a cidade irmã da 
cidade da Ribeira Grande.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA  
 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. DESPESAS CORRENTES – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Ribeira Grande - Esclarecimento 

 
No seguimento do ponto discutido na passada reunião de 3 de fevereiro deste órgão 
executivo, aquando da aprovação do apoio financeiro concedido à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, foi presente o ofício AD-45-2022, de 24 de 
fevereiro, da Direção dos referidos Bombeiros Voluntários, no qual consta o esclarecimento 
solicitado pela Câmara Municipal àquela Associação Humanitária, que a seguir se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. A Assembleia Geral desta Associação em reunião de 10.02.2000 apreciou e 
deliberou a criação de uma senha de presença no valor de 7.500,00 escudos, por 
cada membro de direção e por reunião. ----------------------------------------------------------- 
 

2. Em reunião de 21 de fevereiro de 2000 a direção põe em prática aquela deliberação. 
 

3. De então para cá tem-se vindo a aplicar aquelas deliberações que com a entrada do 
euro se traduzem em 37.42 euros, valor que mantem até agora. ---------------------------- 

 
4. O montante anual é sempre variável em função do número de reuniões e dos 

elementos presentes em cada uma. No ano 2021 foi de 3.666,18 euros muito longe 
do que é afirmado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. A existência de tal gratificação prende-se com a necessidade de reconhecer e 

motivar pessoas que disponibilizam para a gestão desta Associação. --------------------- 
 

6. É, pois, com estranheza e mágoa que se vê responsáveis políticos em afirmação que 
estão muito longe da realidade e que são suscetíveis de configurar interpretações 
pouco dignas dos que dão o seu melhor para a causa e bom nome dos Bombeiros da 
Ribeira Grande. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Finalmente seja-nos permitido sugerir que antes de se fazerem afirmações 

demonstrativas de ignorância se procure o esclarecimento de quem está por dentro 
do assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. Qualquer sócio desta instituição tem acesso às respetivas contas e outras 

informações que considere a que deve aceder.   ---------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento dos esclarecimentos apresentados pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, e, em sequência, pelos 
senhores Vereadores do Partido Socialista, foi presente a seguinte exposição:  -------------  
 
Em análise à resposta emitida pelo Senhor Presidente da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, os vereadores do Partido 
Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande deixam registadas algumas notas à 
mesma: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1ª É surpreendente e pouco institucional o tom e as expressões utilizadas pelo Senhor 
Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande na resposta ao esclarecimento solicitado. Na realidade, não se tratando de nenhum 
facto inventado, admitindo o próprio Senhor Presidente da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande que há, efetivamente, o 
pagamento de uma senha de presença aos membros daquele órgão, por reunião, colhe 
ainda mais fundamento a sugestão feita na reunião camarária pelos vereadores do Partido 
Socialista: que se sensibilizasse a Direção para a prática do pagamento destas senhas, pois 
representariam um valor significativo no âmbito das Despesas Correntes, conforme os 
valores apresentados ao Município da Ribeira Grande e discutidos naquela reunião.-----------  
 
2ª Atendendo a que os esclarecimentos solicitados pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande incidiram, legitimamente, nos valores que, anualmente, aquela 
autarquia transfere para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande, foi, precisamente, no órgão executivo camarário que se apresentaram as 
sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3ª Ademais, é a este órgão que deve o Senhor Presidente da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande prestar todos os devidos 
esclarecimentos. Relembra-se, a este propósito, o Capítulo V (Da Gestão Financeira) dos 
Estatutos da própria Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, 
que nas alíneas c) e d) do seu art.º 70º, que indicam que: 
 (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 São receitas da Associação (…) --------------------------------------------------------------------- 
 c) As retribuições de quaisquer serviços prestados; ------------------------------------------- 
 d) Os subsídios, comparticipações e financiamentos públicos (…) -------------------------- 
É, assim, incompreensível a declaração feita pelo Senhor Presidente da Direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, nos pontos 6 e 7 da 
sua missiva, esta sim, suscetível de interpretações que vão muito além da missão e da visão 
daquela que acreditamos ser a “nossa” Associação Humanitária. ------------------------------------  
 
4ª A sugestão de sensibilização apresentada pelos vereadores do Partido Socialista, no 
desempenho das funções políticas para as quais foram legitimamente eleitos, teve e tem por 
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base fontes fidedignas que, sabendo do efetivo pagamento de senhas de presença aos 
membros da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande em cada reunião, não se revêm nesta prática, pois tal não é conhecida em nenhuma 
outra instituição da Ribeira Grande e acaba, forçosamente, por representar, indiretamente, 
um ónus para o erário público, dado que é o Município da Ribeira Grande que transfere 
verbas para a Associação e que destas verbas públicas é subtraído o valor das senhas de 
presença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5ª As fontes que contactaram os vereadores do Partido Socialista, também, revelaram 
estranheza por se tratar de um Órgão Social de uma Associação «Humanitária» e 
«Voluntária» e por nem prever ou salvaguardar o pagamento de qualquer valor aos seus 
Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6ª Relembra-se que cabe aos eleitos locais, ao abrigo do Estatuto dos Eleitos Locais, serem 
a voz ativa dos Cidadãos e das suas preocupações, procurando, onde de direito e junto de 
quem de direito, as informações certas para aplacar as suas ânsias e constrangimentos e 
todas as respostas às suas dúvidas, aos seus problemas e às suas sugestões. -----------------  
 
7ª As insinuações contidas nos pontos 6º e 7º da resposta obtida não colhem, portanto, 
qualquer reação, a não ser o profundo lamento por quem, tendo já exercido cargos públicos 
também com responsabilidade e atualmente no exercício de cargos sociais, não se reveja 
agora na legitimidade de ação e de escrutínio públicos: é este o nosso papel e dele não 
abdicaremos sempre que se trate da melhor aplicação de dinheiros públicos. --------------------  
 
8ª Factualmente, segundo os Estatutos de 31 de março de 2011, os membros da Direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, em número de 9, 
todos com assento em reunião, recebem uma senha de presença. ----------------------------------  
 
9ª De acordo com os mesmos Estatutos, as reuniões são, no mínimo, em número de uma 
por mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10ª Os valores afetos a estas senhas no ano de 2021 (indicados como de 3.666,18€) são 
indicativos, pois para além de refletirem um ano fortemente atípico por via da Pandemia, não 
encontram eco nos Relatórios e Contas de anos anteriores daquela mesma Associação 
Humanitária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11ª Voltam, pois, os vereadores do Partido Socialista a reforçar o que disseram na reunião 
de Câmara: que seja a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Ribeira Grande sensível a todas estas questões, que considere o desequilíbrio e a 
injustiça que estas senhas de presença constituem em relação a tantos e verdadeiros 
«Soldados da Paz» que não recebem qualquer compensação pela sua entrega e 
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voluntariado, não deixando, com esta prática, enviesar toda a vontade dos que «dão o seu 
melhor para a causa e bom nome dos Bombeiros» (sic); -----------------------------------------------  
 
Por fim, permitem-se os vereadores do Partido Socialista refletir que, quando uma 
Instituição depender de senhas de presença para «reconhecer e motivar pessoas» (sic) para 
o desempenho de cargos nos seus órgãos sociais ou quando, infelizmente, se achar acima 
do escrutínio dos seus dinheiros, poderá esta Instituição estar a caminhar para um abismo 
de descrédito social, indesejável e perigoso, pouco motivador para a desejada 
representação do associativismo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Os vereadores do Partido Socialista são responsáveis políticos e procuram, diariamente, 
dar o seu melhor, numa atitude propositiva e inquisitiva, sem ignorâncias ou enviesamentos, 
considerando que são merecedores do respeito de outros que, por escolhas políticas 
próprias e legítimas, não deixam de estar sujeitos à ação pública. -----------------------------------  
 
Em conclusão, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete solicitou que fosse dado 
conhecimento da exposição acima transcrita ao Presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.  ----------------------------------------------------------------  
 

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Sala Extra 
 
Foi presente o ofício com referência 37038, de 18 de fevereiro proveniente da A PONTE 
NORTE - Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, C.R.L., onde é 
apresentado à Câmara Municipal da Ribeira Grande o Relatório de Atividades do projeto 
“Sala Extra”, com o resultado obtido nas áreas escolares da Maia, Ribeira Grande e Rabo de 
Peixe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------- 
No entanto, os senhores Vereadores do Partido Socialista solicitaram, também, o 
levantamento do impacto positivo do projeto, ou seja, dados sobre a taxa de sucesso dos 
alunos, aferida pelo número de alunos que melhoraram a sua nota devido à integração no 
programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador João Paulo Dâmaso Moniz, mostrou-se disponível para obter e 
facultar a informação solicitada. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. CONTRATO DE COMODATO - Autorização 
 
Nos termos e para os efeitos do artigo 1135.º, alínea f) do Código Civil, foi submetido à 
consideração da Câmara a necessária autorização para que “A Ponte Norte – Cooperativa 
de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande” conceda à Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande, o uso e fruição, a título gratuito ou oneroso, do prédio urbano sito na Rua 
António Tavares Torres, n.º 1 e 4, freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, 
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inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Rabo de Peixe sob o artigo 320, fração B, e 
descrito na conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande pelo n.º 761, cedido à 
designada A Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande 
pelo contrato de comodato, celebrado a dezoito de novembro de dois mil e quatorze. ---------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, aprovar a autorização, com efeitos 
retroativos, à Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, de uso do imóvel sito na Rua 
António Tavares Torres, n.º 1 e 4, freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, 
cedido à Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande. -------- 
 
Não tomou parte da presente deliberação, por se encontrar impedido, tendo-se ausentado 
da sala para o efeito, o senhor Vereador João Paulo Dâmaso Moniz. ----------------------------- 
 

4. REGULAMENTO DE CONSTITUIÇÃO DAS UNIDADES FLEXÍVEIS NO ÂMBITO DA ESTRUTURA 
ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE 

 
No seguimento da aprovação do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal 
da Ribeira Grande, publicado pelo Edital n.º 1452/2021, no Diário da República, 2.ª série, 
Parte H, em 20 de dezembro de 2021, foi agora submetido à aprovação da Câmara o 
Regulamento em assunto que define a constituição, organização, atribuições e níveis de 
atuação dos serviços desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 
senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar o “Regulamento de Constituição das 
Unidades Flexíveis no Âmbito da Estrutura da Câmara Municipal da Ribeira Grande”. ---------- 
 
A fim de evitar a sua transcrição em Ata, o documento foi por todos analisado e rubricando, 
ficando em pasta própria e disponível para consulta, sempre que solicitado. ---------------------- 
 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. APOIO FINANCEIRO – Regulamento de Apoio ao Desporto 
 
No âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto, foi submetido à consideração da Câmara, 
depois da análise técnica efetuada pelos serviços do Gabinete de Apoio ao Desporto, as 
candidaturas apresentadas e os seguintes apoios financeiros: ----------------------------------------- 
 

- Clube Karate Shotokan de Rabo de Peixe, a concessão de um apoio financeiro no 
valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) para apoiar um estágio direcionado a 
crianças, adolescentes e adultos, a realizar no complexo desportivo da Vila de Rabo 
de Peixe, com um treinador atleta internacional, de forma a dotar os atletas do Clube 
de melhores condições técnicas e preparando-os para futuras competições. ------------ 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do apoio 
de trezentos e cinquenta euros ao Clube Shotokan de Rabo de Peixe, para o fim requerido, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar. ------  
 

- Grupo Desportivo Comercial, a concessão de um apoio financeiro no valor de 
30.000,00 € (trinta mil euros) para apoiar a prova de “Enduro dos Açores e a 56.º 
Azores Rallye”, provas de cariz nacional, que instalarão na Cidade da Ribeira Grande 
o centro nevrálgico da prova, acomodando o secretariado, o pódio, o parque fechado 
e o paddock, proporcionando grande exposição da cidade e do concelho, com a 
divulgação da marca “Ribeira Grande Capital do SURF”, para além dos benefícios 
diretos para a economia local. ------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão do apoio de trinta mil euros ao Grupo Desportivo Comercial, para o fim requerido, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar. ----- 
 

2. APOIO FINANCEIRO – Regulamento de Apoio a Atividades de Caráter Social, 
Cultural e Recreativo do Município da Ribeira Grande 

 
No âmbito do Regulamento de Apoio a Atividades de Caráter Social, Cultural e Recreativo 
do Município, foi submetido à consideração da Câmara, depois da análise técnica feita pela 
Divisão da Cultura, Juventude e Desporto, a concessão dos seguintes apoios: ------------------- 
 

- Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça – Porto Formoso, um apoio 
financeiro no valor de 3.344,40€ (três mil, trezentos e quarenta e quatro euros e 
quarenta cêntimos) destinados à aquisição de duas violas da terra e tecidos de linho 
e sarja para a execução de trajes para o referido Grupo Folclórico, que mantém a sua 
atividade e organiza o único festival de folclore do concelho denominado de “Festival 
Internacional de Folclore do Porto Formoso”. ----------------------------------------------------- 

 
Antes da aprovação, o senhor Vereador José António Garcia aproveitou para dar nota das 
dificuldades que estas associações e agrupamentos assistiram no seguimento da situação 
pandémica e a resistência que mantêm na retoma das suas atividades, pelo que, com este 
género de apoios a instrumentos e trajes, a Autarquia pretende impulsionar a retoma destas 
atividades culturais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste seguimento, informou que está em projeção uma rubrica quinzenal no Teatro da 
Ribeira Grande e em outros espaços culturais, para a realização destas manifestações 
culturais, de forma a incentivar estes grupos a retomar as suas atividades. ------------------------ 
 
Submetido a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão de apoio de três mil, trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos ao 
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Grupo Folclórico de Nossa Senhora da Graça – Porto Formoso, para o fim requerido, dando 
poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar. --------------- 

 
- AMERG - Associação Musical e Recreativa da Ribeira Grande, a concessão de 

um apoio financeiro, no valor de dois mil euros, para apoiar o seu plano de atividades 
para o corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão do apoio de dois mil euros à Associação Musical e Recreativa da Ribeira Grande, 
para o fim requerido, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o 
Protocolo a celebrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Tiago Furna, a conceção de apoio a um atleta da Ribeira Grande, no valor de 
duzentos euros, para apoiar na aquisição de material desportivo para participar em 
provas da modalidade do triatlo, considerando o seu desempenho de excelência nas 
provas que participou fora deste concelho e que elevou e dignificou o nome concelho. 
 

Submetido a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão de apoio, no valor de duzentos euros, ao atleta Tiago Furna, para o fim requerido, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar. ----- 
 

- A MUSIQUIM – Associação Músico teatral dos Açores, um apoio financeiro no 
valor de mil euros para apoiar o III Seminário “Arte Para a Infância”, evento de cariz 
educativo e cultural a realizar no próximo dia 12 de março no Teatro 
Ribeiragrandense. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
concessão de apoio de mil euros à Associação Músico teatral dos Açores, para o fim 
requerido, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a 
celebrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 

1. RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO  

Foi submetido à aprovação da Câmara pela Divisão de Urbanismo e Planeamento, a 
receção definitiva das obras de urbanização realizadas no loteamento urbano sito na Estrada 
Regional, freguesia das Calhetas, deste concelho, realizadas ao abrigo ao Alvará de 
Loteamento n.º 8/2005, por se encontrarem em condições para serem recebidas a título 
definitivo, podendo ser libertado os 10% da garantia bancária n.º 200511105 RGR, datada 
de 06-07-2005, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL a favor da 
câmara, equivalente ao montante de € 3.862,20 (três mil oitocentos e sessenta e dois euros 
e vinte cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção, a título 
definitivo, das obras de urbanização realizadas ao abrigo ao Alvará de Loteamento n.º 8/200 
e proceder à libertação dos 10% da garantia bancária n.º 200511105 RGR, datada de 06-07-
2005, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL a favor da Câmara, 
equivalente ao montante de € 3.862,20 (três mil oitocentos e sessenta e dois euros e vinte 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. AUTORIZAÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
 
Foram presentes os seguintes pedidos de autorização de compropriedade: ----------------------- 
 
1. Autorização de compropriedade registado no programa informático MGD, com o número 
2884, datado de 28 de fevereiro 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 Rústico, constituído por 14 458,63 metros quadrados, localizado na Canada 
do Rato, freguesia de Matriz, Concelho de Ribeira Grande, inscrito na matriz 
cadastral com o artigo 46 da secção D, descrito na Conservatória Predial da Ribeira 
Grande pelo número 1770/19930421. --------------------------------------------------------------- 

 
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. Autorização de compropriedade registado no programa informático MGD, com o número 
2932, datado de 2 de março 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 Rústico, constituído por 6.800 metros quadrados, localizado no Monte Verde, 
freguesia da Conceição, Concelho de Ribeira Grande, inscrito na matriz cadastral 
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com o artigo 1 da secção A, descrito na Conservatória Predial da Ribeira Grande pelo 
número 590/1994/06/14. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. ------------- 
 
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 25 de fevereiro era de cinco 
milhões, cinquenta três mil, duzentos e um euros e trinta uns cêntimos e o saldo de 
operações não orçamentais era de noventa dois mil, quinhentos noventa quatro euros e 
trinta seis 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 


