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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, nas instalações da Junta de 
Freguesia de CALHETAS, e na sala para esse efeito destinada, realizou-se a reunião 
pública 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 ABERTO AO PÚBLICO 

 
Por ser a reunião pública mensal, seguiu-se o período de intervenção aberto ao público. --
Como não foram apresentadas inscrições de munícipes para intervir, foi o período dado por 
encerrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
REQUALIFICAÇÃO DA ORLA COSTEIRA DAS CALHETAS 
 
O senhor Presidente da Câmara iniciou a reunião saudando todos os presentes e 
agradecendo a recetividade da senhora Presidente de Junta de Freguesia de Calhetas, 
Cátia Tavares, à qual concedeu a palavra, para uma breve intervenção. ---------------------------  
 
A senhora Presidente de Junta de Freguesia de Calhetas, agradeceu a presença dos 
membros do órgão executivo e aproveitou para informar, no que respeita aos assuntos de 
interesse para a Freguesia, que a Junta tem mantido contacto com a Direção Regional das 
Obras Públicas e dos Transportes Terrestres relativamente à requalificação da orla costeira 
das Calhetas, movendo esforços para que se avance, rapidamente, com soluções práticas 
para a zona costeira junto à igreja de Calhetas. -----------------------------------------------------------  
 
Sobre o assunto, o senhor Vice-presidente Carlos Anselmo informou que já reuniram na 
freguesia a Direção Regional das Obras Públicas e dos Transportes Terrestres, a Junta de 
Freguesia de Calhetas e a Câmara Municipal da Ribeira Grande, para serem realizados os 
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trabalhos na Orla Costeira através do acesso ao parque de estacionamento existente nas 
imediações.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mencionou que tem ainda conhecimento que a Direção Regional das Obras Públicas já 
iniciou os trabalhos de análise das intervenções a efetuar, prevendo-se que, numa segunda 
fase, e quando o estudo estiver concluído, se iniciem os trabalhos de construção de acesso 
à Praia do Porto da freguesia das Calhetas. Após a obra estar concluída, a Zona Balnear 
beneficiará com um acesso a viaturas de emergência e outros tipos de viaturas que possam 
continuar com trabalhos de manutenção da Zona. -------------------------------------------------------  
O senhor Vice-presidente Carlos Anselmo também referiu que o Governo Regional tem 
para o ano 2022 cerca 700.000,00€ para iniciar o processo de proteção da Orla Costeira, 
nomeadamente, na freguesia de Calhetas, onde estão previstas três intervenções. Neste 
seguimento, indicou que está previsto que a construção do acesso à Zona Balnear se inicie 
até terceiro trimestre do presente ano, ocorrendo a intervenção apenas após a época 
balnear deste ano.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PROPOSTA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA APOIO À SAÚDE MENTAL 
 
De seguida, foi apresentado pelos senhores Vereadores do Partido Socialista, uma 
proposta de lançamento de um Programa de Apoio à Saúde Mental, como a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nesta sequência, 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 o desenvolvimento de 
um Programa de Apoio em Saúde Mental, potencialmente designado «GrandeMente», 
promovido pela autarquia, e dirigido a parceiros sociais e aos Cidadãos em geral. --------------  
 
A Saúde Mental, definida como o equilíbrio entre o bem-estar emocional e as variantes 
físicas e ambientais de cada indivíduo, tem ganho cada vez mais relevo, pois a sua 
importância deve ser incontornável na nossa Sociedade. Num período de (quase) pós-
pandemia, de assimilação de uma guerra na Europa com implicações mundiais, com 
catástrofes naturais que se tornam mais frequentes e, no nosso caso, mais próximas, as 
vivências dos Cidadãos alteraram-se, as suas necessidades modificaram-se e as 
fragilidades subiram a um patamar nunca antes visto. --------------------------------------------------  
 
No âmbito das suas competências, a Câmara Municipal da Ribeira Grande deve procurar 
mecanismos que, primeiro, caracterizem e analisem a Ribeira Grande no pós-Covid-19 e na 
vivência da Guerra e, paralelamente, identifiquem as suas carências e promovam um 
trabalho concertado no terreno, privilegiando os Ribeiragrandenses e as instituições, 
intervindo junto dos mais vulneráveis e promovendo a saudável integração e a qualidade de 
vida de Tod@s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Assim, propõe-se a criação e operacionalização de um Programa de Apoio em Saúde 
Mental, cujas principais medidas devem procurar concretizar esta necessidade, indo ao 
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encontro do Programa Nacional para a Saúde Mental e, até, das premissas da Rede de 
Cidades Saudáveis à qual a Ribeira Grande pertence. --------------------------------------------------  
 
Assim, elencam-se como principais medidas: -------------------------------------------------------------  
 
- a celebração de um protocolo com a Direção Regional da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, em valor a definir, através da área da Ação Social e da Despesa de 
Investimento aí prevista, que permita a prestação de serviços de um(a) profissional para 
operacionalização de um Programa Local de Caracterização e Identificação de carências ao 
nível da Saúde Mental no Concelho da Ribeira Grande; ------------------------------------------------  
- com base no pressuposto anterior, sob orientação de profissional de Psicologia, a retoma 
da integração de Estágios para a Ordem dos Psicólogos, com a duração de 12 meses, na 
Câmara Municipal da Ribeira Grande; 
- a disponibilização de consultas gratuitas de Psicologia para os Ribeiragrandenses, 
deslocalizadas pelas 14 Freguesias, para avaliação e seguimento de situações associadas à 
Saúde Mental, promovidas e equacionadas através de um Fundo para a Saúde Mental, 
dotado de verba anual a definir, também espelhado em Despesa de capital dentro das 
Funções Sociais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- a promoção de fóruns e de ações de formação para identificação e sensibilização para os 
riscos psicossociais, reunindo os vários setores empresariais, empresas que pretendam 
certificação e instituições do Concelho;----------------------------------------------------------------------  
- a intervenção ao nível da promoção da prática regular de exercício físico, através do 
alargamento do protocolo celebrado com o Centro de Marcha e Corrida da Ribeira Grande 
ou de outra instituição/associação vocacionada para o efeito, como outro aporte à Saúde 
Mental; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- em parceria com os CAO’s das Santas Casas da Misericórdia da Maia e da Ribeira 
Grande, o desenvolvimento de campos de férias para doentes mentais, com a duração 
máxima por Utente de 10 dias, para integração de Cidadãos com Deficiência, no respeito 
pela integração da diferença e da doença, e para o fundamental descanso dos Cuidadores – 
sendo atribuído um valor mínimo de €40 por Utente, por dia, pela Câmara Municipal e 
disponibilizadas vagas mediante as condições e disponibilidade das Instituições. ---------------  
 
Estas medidas poderão, a longo prazo, ser reforçadas com a integração sócio ocupacional 
de doentes e com a disponibilização e alargamento de outros apoios. Interessa, acima de 
tudo, que se promova este trabalho, no âmbito das competências sociais do Município e, 
definitivamente, em prol da qualidade de vida dos Ribeiragrandenses. -----------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara congratulou a proposta e agradeceu a preocupação, 
informando que a Câmara Municipal tem um Protocolo com a Ordem dos Psicólogos, 
segundo o qual, anualmente, rececionam estagiários da Ordem dos Psicólogos que 
colaboram com o Município. Em particular, alguns destes estagiários estiveram 
recentemente no terreno, no âmbito do projeto «Fenais a Fenais», e em parceria com Santa 
Casa da Misericórdia da Maia nos Fenais da Ajuda, para verificar as necessidades sociais a 
este nível na população, previamente à atuação.  --------------------------------------------------------  
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De todo o modo, atendendo à pertinência das propostas apresentadas pelos senhores 
Vereadores do Partido Socialista, o senhor Presidente da Câmara referiu que verificará 
junto dos serviços camarários e da Ordem dos Psicólogos a melhor forma de operacionalizar 
algumas sugestões, como, por exemplo, a oferta de consultas gratuitas na área de 
psicologia, bem como os fóruns e ações de formação. --------------------------------------------------  
 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO HISTÓRICO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO MONTE VERDE 

 
O senhor Presidente da Câmara, com base no requerimento de acesso à documentação 
da Unidade de Execução do Monte Verde solicitado na reunião de 17 de março pelos 
Vereadores do Partido Socialista, sugeriu o agendamento de uma reunião conjunta entre 
os Vereadores de ambos os Partidos e a equipa técnica, para melhores esclarecimentos 
sobre os documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A senhor Vereadora Lurdes Alfinete agradeceu a solução e disponibilidade apresentada, 
indicando que uma reunião presencial, em data a concertar, permitirá dirimir as questões e 
dúvidas acerca da Unidade de Execução do Monte Verde. --------------------------------------------  
 
AVALIAÇÃO DO CAMINHO MAIA-LOMBINHA 
 
De seguida, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete, no uso da palavra que lhe foi concedida 
pelo senhor Presidente da Câmara, perguntou qual o ponto de situação sobre a avaliação 
que Laboratório Regional de Engenharia Civil iria efetuar ao caminho Maia-Lombinha. --------  
 
Em resposta, o senhor Vice-presidente Carlos Anselmo, no uso da palavra concedida 
pelo senhor Presidente da Câmara, esclareceu que o Laboratório Regional de Engenharia 
Civil já emitiu o correspondente parecer, sugerindo que a Câmara Municipal procedesse a 
alguns trabalhos de construção civil, para posterior monitorização pelo Laboratório Regional 
de Engenharia Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
INCUBADORA DIGITAL 
 
Posteriormente, a senhora Vereadora Lurdes Alfinete solicitou informações acerca das 
obras para instalação da incubadora dos nómadas digitais, a decorrer no antigo matadouro, 
perto da zona do Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
 
Sobre o assunto, o senhor Presidente da Câmara esclareceu que os trabalhos de 
reabilitação do edifício foram prorrogados até o mês de julho do corrente ano, devido à 
dificuldade do empreiteiro na obtenção do material de construção, tendo em conta os 
constrangimentos causados pela pandemia e pela guerra.---------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara aproveitou para reforçar que a intervenção no imóvel visa 
a criação de uma incubadora de base local, com um espaço polivalente para pequenas 
receções, um pequeno anfiteatro para exposições e palestras, bem como cinco gabinetes 
onde se poderão instalar empresas de base local.  ------------------------------------------------------  
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PASSADEIRAS ELEVATÓRIAS 
 
Por último, pelo senhor Vereador Artur Gonçalves Pimentel foi apresentada uma proposta 
de construção ou colocação de passadeiras elevatórias no torço entre o Charco e as 
Alminhas de Rabo de Peixe, uma vez que tem sido um dos anseios manifestado por 
diversos munícipes e tendo em conta as diversas moradias na zona, o excesso de 
velocidade recorrente dos veículos que ali circulam, e de modo a garantir a segurança da 
população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De seguida, foram apresentados, os seguintes Votos de Pesar: --------------------------------  
 
VOTOS DE PESAR 
 

A. Pelo falecimento do Professor José Carreiro de Almeida 
 
Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande, ao abrigo 
dos termos regimentais e da legislação que norteia a ação dos órgãos autárquicos, as suas 
competências e as dos seus eleitos, deixam expresso um voto de profundo pesar à Família 
Carreiro d’Almeida pelo falecimento do Senhor Professor José Carreiro d’Almeida, a 28 
deste mês de março de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------  
Cidadão do mundo, Benemérito por génese, Educador por escolha, José Carreiro d’Almeida, 
do Pico da Pedra, deixará para sempre a sua marca na Ribeira Grande e nos Açores. --------  
A sua contribuição e a da sua família para a Ribeira Grande e para as Instituições da Ribeira 
Grande são um pequeno exemplo do valor imenso deste homem que nos permitirá, muito 
para além da sua vida terrena, usufruir do transporte que ofereceu às nossas Instituições, do 
parque «Maria das Mercês» (em honra da sua mãe) no Pico da Pedra de que usufruirão as 
nossas Crianças e Jovens, do futuro Parque Susana Carreiro d’Almeida dedicado a toda a 
Comunidade, assim como do conhecimento e formação que proporcionou a tantos Jovens 
que, ao longo dos anos, agraciou com a atribuição de uma Bolsa de Estudo pelo seu 
desempenho e mérito escolares. ------------------------------------------------------------------------------  
Dizer que a Ribeira Grande ficou mais pobre é dizer pouco sobre a vida e ação do Senhor 
Professor José Carreiro d’Almeida neste Concelho, pois este homem de visão procurou, com 
a sua benfeitoria, prover pelas áreas fundamentais para o crescimento e para a igualdade 
sociais: a Infância/Juventude, o Lazer/Cultura e a Educação/Formação. Estes foram, 
também, os pilares da sua vida e da sua entrega na participação que teve em Casas do 
Povo, Instituições, Conselhos Consultivos e em tantos apontamentos críticos que nos lega 
sobre o estado da Educação e a sua evolução nos Açores. -------------------------------------------  
Pelo seu altruísmo, pela constante solidariedade e entrega, pela abnegada preocupação 
com a «sua» Ribeira Grande e, acima de tudo, pelo exemplo de Cidadão que foi e que 
permanecerá na nossa memória, deixam os Vereadores do Partido Socialista expressa 
esta singela despedida, solicitando que o teor íntegro deste voto de pesar, reduzido perante 
a grandiosidade da vida do Senhor Professor José Carreiro d’Almeida, seja levado ao 
conhecimento da Família enlutada, a quem endereçam pessoalmente sentidas condolências. 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar, 
deliberando ainda que fosse dado conhecimento do mesmo à Família enlutada. ----------------  
 
De igual modo, pelos Vereadores do Partido Social Democrata, foi apresentado o Voto de 
Pesar pelo falecimento do Prof. José Carreiro de Almeida, como a seguir se transcreve:  -----  
 
Faleceu no passado dia 28 de março, aos 90 anos de idade, José Carreiro de Almeida, 
professor, filantropo e benemérito, natural da freguesia do Pico da Pedra. ------------------------  
Depois de ter completado o ensino primário, na sua freguesia natal, o Prof. Carreiro de 
Almeida frequentou o Seminário durante quatro anos, tendo em seguida ingressado num 
colégio de Ponta Delgada, no qual completou o quinto ano e donde transitou para o 
Magistério Primário. Neste estabelecimento, diplomou-se em Ensino Básico, decorria o ano 
de 1952. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Iniciou a sua vida profissional como professor na Escola da freguesia de S. José, em Ponta 
Delgada, tendo também lecionado nas Escolas das freguesias de Fenais da Luz e Fajã de 
Baixo, assim como na Cadeia de Ponta Delgada. Exerceu também, à data, o cargo de 
Delegado Escolar. Após esse período, voltou novamente ao Magistério Primário, mas como 
formador de Didática do Ensino. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, no ano 
letivo de 1970/1971, em França, para uma especialização em "Técnicas Modernas de 
Aprendizagem". Passou os últimos anos da sua vida profissional como Professor de Prática 
Pedagógica, no Centro Integrado de Formação de Professores da Universidade dos Açores.  
Depois de quarenta anos no ensino, vinte e sete dos quais na formação de professores, o 
Prof. Carreiro de Almeida passou à aposentação, dedicando-se, a partir desse momento, à 
atividade de Guia Turístico. -------------------------------------------------------------------------------------  
Pessoa desprendida e empenhada no bem comum, proporcionou ao Pico da Pedra a 
existência de um lar de idosos, através da doação de uma propriedade bem localizada, na 
qual viria a ser construído o designado Lar Manuel de Almeida Moniz, em homenagem ao 
seu pai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Junto com as suas irmãs foi também o mentor de outras doações familiares: uma ao 
Município da Ribeira Grande, constituída por um prédio na Avenida da Paz, o qual viria a ser 
transformado no atual Parque Maria das Mercês Carreiro, em homenagem à respetiva mãe; 
e a outra doação, à Junta de Freguesia do Pico da Pedra, constituída por um imóvel, situado 
no Caminho das Giestas, no qual se projeta também construir um Parque de Lazer. -----------  
Mais recentemente, em junho de 2021, Carreiro de Almeida e a sua irmã Maria Luísa, 
ofertaram à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande uma 
ambulância, tendo sido posteriormente agraciados com o crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) por proposta daquela associação. -----------------------------------  
Possuidor de conhecimento e cultura assinaláveis, assim como prestigiado professor, 
Carreiro de Almeida prestou assinaláveis serviços em prol do desenvolvimento turístico dos 
Açores e à freguesia do Pico da Pedra, onde foi eleito Presidente da Comissão Instaladora 
da respetiva Casa do Povo, em sufrágio realizado a 30 de julho de 1977. -------------------------  
Em 1 de junho de 2009, José Carreiro de Almeida foi agraciado pela Região com a Insígnia 
Autonómica de Dedicação. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A autarquia da Ribeira Grande, sob proposta do seu Presidente, submete o presente Voto de 
Pesar, pelo falecimento do Prof. José Carreiro de Almeida, endereçando sentidos pêsames à 
sua família.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, também, por unanimidade, aprovar o Voto de 
Pesar e dar conhecimento à Família enlutada. ------------------------------------------------------------  
 

B. Pelo falecimento do Senhor José Hercílio Couto Tavares 
 
Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande, ao abrigo 
dos termos regimentais e da legislação que norteia a ação dos órgãos autárquicos, as suas 
competências e as dos seus eleitos, deixam expresso um voto de profundo pesar à Família 
do Senhor José Hercílio Couto Tavares, falecido no passado dia 25 deste mês de março de 
2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hercílio Couto Tavares, Colaborador da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande até há dois anos, era conhecido entre todos como o «Mestre» José Hercílio. Deixou 
nesta autarquia a marca exemplar da dedicação ao trabalho público, com empenho e 
profissionalismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo servido a Ribeira Grande e os Ribeiragrandenses durante toda a sua vida 
profissional, era frequente encontrar o Senhor José Hercílio, fora de horas e aos fins-de-
semana, na resolução de questões de águas, comandando por detrás de um olhar 
experiente piquetes de trabalho, pontuando as intervenções com um humor que lhe era 
reconhecido. Integrado desde cedo na atual DASUEM, para além do seu desempenho 
profissional, o seu conhecimento das redes de água, das redes de derrega e das nascentes 
em muito contribuíram para o apoio a decisões de reforço deste recurso essencial. ------------  
Pelo benefício que tivemos graças ao seu elevado profissionalismo e entrega à Ribeira 
Grande, enquanto Colaborador de excelência desta Câmara Municipal, e pela perda 
irreparável da sua partida, deixam os Vereadores do Partido Socialista expresso este voto 
de profundo pesar, solicitando que o teor íntegro do mesmo seja levado ao conhecimento da 
Família enlutada, a quem endereçam pessoalmente as mais sentidas condolências.  ----------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar, e 
dar conhecimento do mesmo à Família enlutada. ---------------------------------------------------------  
 
VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 
De seguida, pelo senhor Vereador José António Pereira Garcia, foram apresentados os 
seguintes Votos de Congratulação: 
 

A. Clube Karaté Shotokan de Rabo de Peixe 
 
Decorreu nos dias 26 e 27 de março, no pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, o 
Campeonato Regional de Karaté destinado aos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, 
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numa organização da Associação Açoreana Karaté e Disciplinas Associadas, sob a 
orientação da Federação Nacional Karaté. -----------------------------------------------------------------  
O Clube Karaté Shotokan de Rabo de Peixe esteve representado com 8 atletas que 
conseguiram alcançar um total de 7 medalhas. -----------------------------------------------------------  
Cada um nos seus escalões, com o ouro foram distinguidos os atletas Filipe Pereira e 
Henrique Pereira, a prata foi para Miguel Santos e Ricardo Pereira e o bronze para António 
Cleto, Henrique Pereira e Ana Sofia Horta. -----------------------------------------------------------------  
A autarquia da Ribeira Grande, sob proposta do seu Presidente, submete o presente Voto de 
Congratulação ao Clube Karaté Shotokan de Rabo de Peixe, aos seus atletas, treinadores e 
dirigentes, pelos resultados alcançados, dignificando assim o Clube e o Concelho da Ribeira 
Grande. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Do mesmo deverá ser dado conhecimento a todos os envolvidos. -----------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o Voto de 
Congratulação e dar conhecimento do mesmo a todos os envolvidos. ------------------------------  
 

B. -  Ginasta Rui Cansado 
 

O ginasta Rui Cansado, natural da freguesia do Pico da Pedra, em parceria com a ginasta 
Tânia Almeida, conquistou no passado dia 27 de março, a medalha de bronze, na Taça do 
Mundo de Ginástica Aeróbica, que decorreu em Cantanhede. ----------------------------------------  
O par, formado apenas há 5 meses, apresentou-se pela primeira vez numa competição 
internacional, na qual se destacou pela coreografia e pela complexidade dos elementos, o 
que os aproximou dos dois primeiros classificados, oriundos da Hungria. --------------------------  
Em Individual Masculino Rui Cansado foi 4º classificado. ----------------------------------------------  
Nesta competição, estiveram presentes alguns dos melhores ginastas do mundo, que se 
encontram neste momento em preparação para o Campeonato do Mundo que irá decorrer 
no próximo mês de junho, na cidade de Guimarães. -----------------------------------------------------  
Rui Cansado, de 19 anos de idade, dedica-se à ginástica aeróbica desde 2014. De 2016 até 
ao presente já conquistou diversos pódios em competições nacionais e internacionais, tendo 
atualmente o estatuto de Alto Rendimento, Nível A, atribuído pelo IPDJ. ---------------------------  
A autarquia da Ribeira Grande, sob proposta do seu Presidente, submete o presente Voto de 
Congratulação ao ginasta Rui Cansado, pelos resultados alcançados na Taça do Mundo de 
Ginástica Aeróbica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o Voto de 
Congratulação e dar conhecimento do mesmo ao referido atleta. ------------------------------------  
 

C. Eco Festival Azores Burning Summer 
 

O Eco Festival Azores Burning Summer alcançou o primeiro lugar, a nível nacional, na 
categoria “melhor contributo para a sustentabilidade”, na 6.º edição do Iberian Festival 
Awards, realizada no passado dia 26 de março, em Lisboa. -------------------------------------------  
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Com um total de 22 categorias em competição, o Iberian Festival Awards visa reconhecer o 
contributo e conquistas das organizações de eventos e de todas as partes envolvidas na 
indústria dos festivais em Portugal e Espanha. ------------------------------------------------------------  
O Azores Burning Summer, que tem vindo a decorrer na freguesia do Porto Formoso, 
sempre em finais de agosto, é, agora, uma “referência ibérica” no que respeita à 
sensibilização ambiental e implementação de práticas ecológicas, demonstrando que é 
possível realizar eventos e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ecológicos e 
ambientais que os mesmos possam ter sobre a natureza e o meio envolvente. ------------------  
A autarquia da Ribeira Grande, sob proposta do seu Presidente, submete o presente Voto de 
Congratulação à organização do Eco Festival Azores Burning Summer, pela distinção 
alcançada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o Voto de 
Congratulação, deliberando, também, dar conhecimento do mesmo à organização do Eco 
Festival Azores Burning Summer. -----------------------------------------------------------------------------  

 
ORDEM DO DIA  

 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

1. ACORDO DE COOPERAÇÃO - ARRISCA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE REABILITAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS AÇORES 

 
Considerando a necessidade de se atualizar os Acordos de Cooperação existentes entre a 
Câmara e a Arrisca, uma vez que os anteriores se encontram desatualizados tendo em 
conta a intervenção desenvolvida atualmente pela ARRISCA neste concelho da Ribeira 
Grande, foi submetido à consideração da Câmara a aprovação da minuta do novo Acordo a 
celebrar, como a seguir se apresenta: -----------------------------------------------------------------------  
 
Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores - 
ARRISCA, contribuinte fiscal n.º 512099898, com sede na Rua de Lisboa, n.º 60, 9500-216 
Ponta Delgada, representada pelo Presidente da Direção, Gil Leopoldo de Sousa, doravante 
designada por segundo outorgante. --------------------------------------------------------------------------  
E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal da Ribeira Grande, pessoa coletiva de direito público com o 
contribuinte fiscal nº 512 013 241, sita no Largo do Conselheiro Artur Hintze Ribeiro, 9600-
509, Ribeira Grande representada pelo Presidente, Alexandre Branco Gaudêncio, doravante 
designada por primeiro outorgante; ---------------------------------------------------------------------------  
De acordo com as seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------------------------  

Cláusula I 
Objeto 

1- O presente acordo de cooperação visa formalizar a parceria entre os outorgantes no 
desenvolvimento de programas destinados à redução de riscos e minimização de danos, ao 
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tratamento e à reinserção da população com comportamentos aditivos e dependências, com 
o objetivo de promover estilos de vida saudáveis. --------------------------------------------------------- 

2- A parceria destina-se a reforçar o Centro Local de Intervenção nas Toxicodependências, 
que abrange o Programa Livres de Drogas e Programa de Tratamento Opiáceo; ---------------- 

3- Esta valência destina-se a utentes do concelho da Ribeira Grande; ------------------------------ 

4- O Centro Local de Intervenção nas Toxicodependências visa as seguintes valências: ------ 

a) Consultas Médicas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Consultas de Enfermagem; ---------------------------------------------------------------------------------- 

c) Toma observada diária; --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Consultas de Psicologia; -------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Consulta social; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Treino individualizado para a empregabilidade; -------------------------------------------------------- 

f) Grupos de suporte terapêutico. ------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula II 
Obrigações do primeiro outorgante 

1- Disponibilizar o espaço para realização de consultas médicas, de enfermagem, psicologia, 
social, despiste toxicológico e análises. ---------------------------------------------------------------------- 

2- Disponibilizar transporte semanalmente à equipa de serviço de psicologia e serviço social. 

3-Sinalizar pessoas para a intervenção. ---------------------------------------------------------------------- 

Cláusula III 
Obrigações do segundo outorgante 

1-Deslocar mensalmente um clínico e um enfermeiro para realização de consultas médicas e 
despiste toxicológico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Deslocar semanalmente uma psicóloga e um técnico de serviço social para realização de 
consultas (5ª feiras). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-Facilitar a deslocação mensal de um técnico dos laboratórios convencionados para 
realização de análises. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula IV 
Revisão 

O presente acordo poderá ser revisto com o consentimento das duas partes. --------------------- 

Cláusula V 
Incumprimento 
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1- Perante o incumprimento das obrigações por uma das partes, as contrapartes podem 
livremente denunciar o presente acordo. --------------------------------------------------------------------- 

Cláusula VI 
Duração 

1 - O presente acordo tem efeitos desde o primeiro dia do ano civil de 2022, e será renovável 
anualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Nos termos do número precedente, ficam ratificados os serviços entretanto executados. 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Acordo de 
Cooperação entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Associação Regional de 
Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores – ARRISCA. ------------------------------------- 

Mais foi deliberado, atribuir poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o 
referido Acordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

1. SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2022 

Foi presente a segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022, bem 
como a assunção de compromissos plurianuais das referidas rubricas, cuja proposta altera o 
Orçamento da Receita em 69.025,00€ e o Orçamento da Despesa em 22.260,00€, 
destinando-se a inscrever e a dotar as seguintes rubricas: ---------------------------------------------- 
 
→ GOP: 
 

Rubrica Designação 2022 

 1  121 2022 40 
 Planos de Segurança Contra 
Incêndios para edifícios municipais 11 310,00 

 2  211 2022 39 
 Plano Municipal de Combate ao 
Absentismo Escolar 10 950,00 

 
E a diminuir a seguinte rubrica: 
 
→ GOP: 
 

Rubrica Designação 2022 

 2  244 2019 21 
 Reabilitação do Sistema de Rega da 
Ribeirinha -22 260,00 

 

 
Antes da aprovação, o senhor Presidente da Câmara reforçou que uma das alterações 
visa o Plano Municipal de Combate ao Abandono Escolar, o qual foi inédito na região, ao 
nível dos municípios, permitindo à Autarquia melhorar os resultados do abandono e 
absentismo escolar, uma vez que a média regional de abandono escolar é três vezes 
superior à média nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Segunda Revisão 
ao Orçamento e às Grande Opções do Plano de 2022, em conformidade com a proposta 
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apresentada, e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, para cumprimento 
do previsto 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 n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 
Mais foi deliberado, submeter à Assembleia Municipal a aprovação da assunção dos 
compromissos plurianuais das respetivas rúbricas. ------------------------------------------------------- 
 

2. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL - 2022 

No âmbito da atual Estrutura Orgânica desta Câmara Municipal e da entrada em vigor do 
novo Regulamento de Constituição das Unidades Flexíveis, foi submetido à aprovação da 
Câmara a primeira alteração ao Mapa de Pessoal para 2022. ----------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 
senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a referida alteração ao Mapa de 
Pessoal de 2022 e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------- 

3. APRECIAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2021 
 
Para cumprimento do previsto na alínea i) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, foram submetidos à apreciação do executivo camarário os documentos de 
prestação de contas da gerência, relativa ao ano financeiro de dois mil e vinte e um, 
elaborados de acordo com o novo normativo contabilístico SNC-AP que entrou em vigor a 
01-01-2020, que totaliza na receita 25.184.473,85€ (vinte e cinco milhões, cento e oitenta e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos), que corresponde 
ao total da receita cobrada liquida deduzida do saldo da gerência anterior, e na despesa 
25.183.861,72€ (vinte e cinco milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e um 
euros e setenta e dois cêntimos), cujos documentos foram acompanhados do Parecer 
favorável e da Certificação Legal da Contas emitido pelo Revisor Oficial de Contas. ------------ 
 
Os documentos apresentados, depois de analisados e debatidos, foram submetidos a 
votação, tendo-se verificado, cinco votos a favor dos eleitos pelo PSD e duas 
abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PS. ---------------------------------------------- 
Nesta sequência, as contas relativas ao ano financeiro de 2021 foram aprovadas por 
maioria, cujos documentos foram rubricados pelos sete membros presentes nesta reunião, 
ficando arquivados em pasta própria e disponíveis para consulta, sempre que solicitados.  ---  
Mais foi deliberado, remeter os mesmos para apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, ao abrigo do que determina a alínea l) do nº 2 do artigo 25 do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os cinco membros eleitos pelo PSD justificaram o seu sentido de voto, com a 
seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO: ------------------------------------------------------------------------- 
 
2021 foi um ano desafiante, a todos os níveis. A começar pela incerteza gerada pela 
pandemia da Covid-19, que continuou a pesar severamente nas políticas públicas da 
autarquia, passando pela ligeira retoma económica verificada com o aumento do fluxo 
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turístico nos meses de verão, e acabando nas eleições autárquicas, que tiveram lugar em 
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de todos esse condicionalismos, as contas de 2021 da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande continuam a refletir a boa gestão financeira, que o executivo liderado pelo PSD 
desde 2013, tem concretizado. --------------------------------------------------------------------------------  

Isso mesmo é demonstrado pelos documentos de prestação de contas, apresentados na 
reunião camarária de 31 de março de 2022 e que revelam elevado rigor, sem comprometer o 
futuro da autarquia nem os contribuintes. -------------------------------------------------------------------  

São exemplo disso a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente em mais de 8 
milhões de euros, suportando desta forma uma parcela significativa dos investimentos, que 
se cifraram em 9.714.333,66 euros, o número mais elevado da última década. ------------------  

Dos investimentos realizados destaque para o início das obras do intercetor de águas 
residuais da cidade até à ETAR (estação de tratamento de águas) em Rabo de Peixe, 
contabilizando 338.589,91 euros; a conclusão da obra de consolidação dos taludes no 
caminho Maia/Lombinha (412.799,33 euros) e a obra do novo campo de jogos de Rabo de 
Peixe (787.379,81 euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ao nível da estrutura orçamental, o município apresentou 29.760.702,15 euros de receitas e 
25.183.861,72 euros de despesas, representando por isso um saldo positivo de 
4.477.907,05 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ao impacto da pandemia na economia e também nas instituições sem fins 
lucrativos, a autarquia aumentou em mais 60% as transferências e os apoios concedidos, 
totalizando cerca de 3,1 milhões de euros, num claro sinal de apoio na revitalização, quer do 
tecido empresarial local quer nas diversas instituições que estão sedeadas no concelho. -----  

Em 2021 a autarquia reforçou os seus quadros, contratando 4 novos técnicos superiores e 
regularizando o posicionamento remuneratório dos restantes, de acordo com o sistema de 
avaliação Siadap. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No balanço ressalta o passivo da autarquia, que se situou nos 23.413.723,96 euros, um 
valor praticamente idêntico ao ano anterior, que se deve às alterações nas novas regras 
contabilísticas (SNC-AP) e que passaram a contabilizar as locações financeiras desde 2020 
que, no caso da Ribeira Grande, representa cerca de 45% desse montante. ---------------------  

Apesar disso, a autarquia continua com capacidade de endividamento, atendendo a que, de 
acordo com as regras do direção geral das autarquias locais, a Ribeira Grande poderá atingir 
um passivo até 27 milhões de euros, sem entrar em reequilíbrio financeiro.  ----------------------  

Isso mesmo é comprovado pelos rácios financeiros, onde se destaca a autonomia financeira 
em 86,6%, o rácio de solvabilidade (6,8%) e a liquidez geral (2,53%). ------------------------------  

Em suma, as contas de 2021 continuam a revelar o rigor que os executivos liderados pelo 
PSD desde 2013 têm colocado na área financeira da autarquia, representando por isso um 
excelente exemplo da boa gestão dos dinheiros públicos.----------------------------------------------  



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

ATA n.º 7 
 
 
 
 
 

 
 

14

Por estes motivos, os Vereadores eleitos pelo PSD votam a favor dos documentos de 
prestação de contas de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------  

 
Os dois membros eleitos pelo PS justificaram o seu sentido de voto, com a seguinte 
DECLARAÇÃO DE VOTO: 
 
Os documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal da Ribeira Grande, referentes 
ao exercício económico de 2021, revelam a evolução sistemática das Receitas e, 
proporcionalmente, o arrastar de investimentos estruturantes para a Ribeira Grande e para a 
qualidade de vida dos Ribeiragrandenses que não são concretizados. -----------------------------  
 
Ao longo de 2021, a Câmara Municipal da Ribeira Grande arrecadou 20.526.808,32€ de 
Receitas, num aumento de 7,31% em relação a 2020. Neste Capítulo das Receitas 
Correntes, não há qualquer constrangimento, verificando-se, inclusivamente, que as «Taxas, 
Multas e Outras Penalidades», aplicadas aos Ribeiragrandenses e a quem investe na 
Ribeira Grande, acabaram no dobro do previsto (de 100.101,95€ previstos para 209.424,56€ 
executados). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
É importante, ainda, realçar que o valor que transita de 2020 para 2021 (o chamado «Saldo 
da Gerência Anterior») totaliza 4.477.294,92€, mais 50,57% do acumulado em 2020.----------  
Se estes valores poderiam ser interpretados como lastros financeiros, a verdade é que, ano 
após ano, traduzem a falta de um investimento planeado e devidamente executado. Por que 
razão não se utiliza parte destes valores para fazer face a investimentos, terminando obras 
que se arrastam há mais de 8 anos e que estão a comprometer a vida de uma Comunidade 
e a atratividade de um Concelho? ----------------------------------------------------------------------------  
De facto, as opções tomadas e aqui refletidas poderiam ser diferentes. ----------------------------  
 
Assim, a partir da análise aos Documentos de Prestação de Contas, recomendam os 
Vereadores do Partido Socialista que a Câmara Municipal adote na sua gestão financeira 
uma política de «3 R’s»: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1º: que possa REDUZIR as taxas, multas e penalidades, mormente, por exemplo, no campo 
das taxas de loteamento. Se 124.470,90€ não são impactantes nos Rendimentos do 
Município, reduzir taxas de 100, 200 ou 300€ faz uma diferença enorme na vida de cada 
Cidadão ou investidor Ribeiragrandense. Para além disso, a descriminação positiva para as 
Freguesias mais despovoadas do Concelho poderá ser uma outra forma de fixação de 
habitantes e de acréscimo de residentes; -------------------------------------------------------------------  
 
2º: que possa REESTRUTURAR a sua gestão e a forma de operacionalização. A 
distribuição de valores é a parte mais facilmente atingível e executada, mas é fundamental 
que tal seja mais equitativo, e é fundamental, ainda, que se assegurem formas concretas de 
recuperação das dívidas (as perdas e imparidades aumentam 44,78% em 2021, chegando-
se a um total acumulado de Perdas por Imparidades de 851.687,60€, só se prevendo 
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recuperar desta dívida o valor de 796.092,25€); que se analise com preocupação o 
crescente despesismo (nunca as Despesas Correntes foram tão elevadas, atingindo 
12.465.861,33€ em 2021, mais 5,47% que em 2020); que se seja mais ágil no lançamento e 
na coordenação das obras no terreno, evitando embaraços na praça pública e na 
comunicação social; e que não nos contentem taxas de execução de 77,77% (dos 
16.352.673,17€ previstos para Investimento, realizaram-se 12.718.000,39€, sendo parte 
deste valor para obrigações legais – os Passivos Financeiros que ascendem a quase 1M€); 
 
3º: que possa REINVESTIR… que se reinvistam seriamente os proveitos da Câmara. A 
Câmara da Ribeira Grande arrecada fundos que provêm dos impostos de cada 
Ribeiragrandense, fundos que provêm das transferências do Estado, fundos de taxas e 
tarifas, num total, em 2021, de 20.526.808,32€, mais do que o valor inicialmente previsto. E, 
paralelamente, continua-se numa senda duvidosa de investimento, sem fim à vista para 
obras como o caminho Maia-Lombinha, como a conclusão legal e necessária do Campo de 
Jogos de Rabo de Peixe, como a conclusão da opção de ligação das águas da cidade à 
ETAR de Rabo de Peixe, como a conclusão da Frente Mar, como a conclusão do caminho 
da Tondela, como o sério investimento no saneamento (com um índice de apenas 32,04% 
em 2021) ou na Habitação Degradada. A Habitação tem que ter outra atenção do ponto de 
vista da Política Social: nunca mais foi construída uma casa para alojar um 
Ribeiragrandense, não são recuperadas as casas existentes, desleixam-se as obrigações 
dos beneficiários e investe-se em Habitação Degradada 103.008,21€ - 0,8% do investimento 
desta Câmara. De forma geral, o combate à Pobreza na Ribeira Grande não pode continuar 
a ser avulso, pois não há falta de meios, mas falta de congregação de esforços e de 
parcerias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta perspetiva, relembra-se que a Câmara da Ribeira Grande poderia realizar 
investimentos só com as suas Receitas Correntes… mas não o faz.  -------------------------------  
 
Os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se, então, na aprovação deste Documento de 
Prestação de Contas, voltando a enfatizar as grandes possibilidades de outros caminhos de 
gestão, Reduzindo, Reestruturando e Reinvestindo, mas nunca adiando o Futuro. -------------  
 

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS    
 
Sobre o assunto constante deste ponto, a Chefe da Divisão da Gestão Financeira prestou a 
seguinte informação:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência de informação da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), a Direção 
Regional da Cooperação com o Poder Local enviou a seguinte comunicação a 17 de junho 
de 2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“O SNC-AP revogou o POCAL, exceto os pontos referentes às regras previsionais, ao 
controlo interno e às modificações orçamentais. O ponto 2.7.3 do POCAL, que define regras 
sobre a aplicação de resultados, foi, portanto, revogado e o SNC-AP não contém qualquer 
norma em sua substituição. No entendimento da CNC, com o qual concordamos, “o SNC-AP 
não define regras para a aplicação dos resultados, pelo que a eventual aplicação dos 
resultados líquidos do período em reservas legais ou outras deverá estar enquadrada em 
dispositivo legal diretamente aplicável à entidade”, o que até à data não surgiu. ----------------- 
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Refere ainda a CNC que “Neste sentido, não havendo norma habilitante para a constituição 
de reservas não deverão as mesmas ser constituídas, permanecendo em resultados 
transitados”. 
  
Tal não impede que o órgão executivo do município decida uma aplicação diferente de 
resultados, nomeadamente, reforçando reservas ou a conta Património, não estando esta 
decisão sujeita à aprovação da assembleia municipal, que apenas tomará conhecimento do 
assunto quando apreciar as contas da autarquia.” 
 
Neste seguimento, a Câmara deliberou, por maioria, com 5 votos a favor dos eleitos pelo 
PSD e duas abstenções pelos eleitos do PS, que o Resultado Líquido do Exercício de 2021, 
no montante de 2.446.207,65 euros seja aplicado da seguinte forma: ------------------------------ 
  
- Resultados Transitados: 2.446.207,65 euros. ------------------------------------------------------------ 
 
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
presente decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO  
 
No seguimento do previsto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º e alínea i) do n.º 1 do artigo 
33.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara com 5 votos a favor dos eleitos 
pelo PSD e duas abstenções pelos eleitos do PS, aprovar a avaliação dos bens patrimoniais, 
o Mapa dos movimentos do Exercício de 2021 retirado do SNP (Sistema de Normalização 
Patrimonial), e o Balanço retirado do SNC (Sistema de Normalização Contabilística), com o 
inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação.  --------- 
 
Mais foi deliberado, por maioria, submeter à apreciação da Assembleia Municipal os 
referidos documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. QUARTO RELATÓRIO TRIMESTRAL DA COOPERATIVA A PONTE NORTE   
 
Conforme dispõe a aliena e) do n.º 1 do artigo 42.º e n.º 3 artigo 58.º ambas da Lei n.º 
50/2012 na sua versão atual, foi presente o quarto relatório trimestral de 2021 da 
Cooperativa “A Ponte Norte”, para efeitos de acompanhamento e controlo.  ----------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter os referidos 
documentos à Assembleia Municipal, para acompanhamento e controlo. --------------------------- 
 
Não tomou parte na deliberação, por se considerar impedido, o Vereador João Paulo 
Dâmaso Moniz, tendo-se ausentado da sala para o efeito. --------------------------------------------- 
 

7. RELATÓRIO E CONTAS DA COOPERATIVA PONTE NORTE 2021 
 
Conforme o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 42.º e n.º 3 do artigo 58.º ambos da Lei 
50/2012, na sua versão atual, foi presente, tendo em vista o seu acompanhamento e 



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

ATA n.º 7 
 
 
 
 
 

 
 

17

controlo, o Relatório de Gestão e Conta de Gerência do exercício do ano 2021 da 
Cooperativa A PONTE NORTE, acompanhado do parecer favorável do Conselho Fiscal e do 
documento da Certificação Legal das Contas emitido pela Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas Duarte Giesta & Associados.  --------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter os referidos 
documentos à Assembleia Municipal, para acompanhamento e controlo.  -------------------------- 
 
Não tomou parte na deliberação, por se considerar impedido, o Vereador João Paulo 
Dâmaso Moniz, tendo-se ausentado da sala para o efeito. --------------------------------------------- 
 

8. ABERTURA DO CONCURSO PARA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 
1 LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL DA RIBEIRA GRANDE (XVI FASE)  

Pela Chefe da Divisão de Gestão Financeira foi submetido à consideração da Câmara a 
abertura do concurso e a aprovação das peças do procedimento para Cedência do Direito de 
Superfície de um lote localizado no Parque Industrial da Ribeira Grande, conforme indicado 
no quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote n.º Área Total Descrição 

 
44G 
 

875,00 m2 

Destinado à construção de um armazém industrial com a área de 
implantação de 650,00 m2, 2 pisos acima da cota de soleira e 0 
abaixo.  
(Este lote resultou da anexação dos lotes 45a e 45b) 

 

Para a Comissão de Análise propõe: ------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vereador a Tempo Inteiro; ------------------------------ 
Vogal: Regina Paula Gouveia Maiato Feijó, Chefe da Divisão de Gestão Financeira; ----------- 
Vogal: Márcia dos Anjos Silva Rego, Técnica Superior; -------------------------------------------------- 
Vogal suplente: Rui Pedro Gouveia Lucas, Técnico Superior. ------------------------------------------ 
Nas faltas e impedimentos, o Presidente seja substituído pelo Vogal efetivo referido em 1.º 
lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais propõe que a divulgação do Anúncio seja feita em 2 jornais diários, locais, afixação de 
edital e divulgação na página web. ----------------------------------------------------------------------------- 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade:  -------------------------------------- 
- Autorizar a abertura do concurso para a cedência do direito de superfície do lote 44-

G, localizado no Parque Industrial da Ribeira Grande; ------------------------------------------ 
- Aprovar as peças do procedimento, cujos documentos foram rubricados pelos 

membros presentes, a fim de evitar a sua transcrição em Ata; ------------------------------- 
- Designar para constituir a Comissão de Análise das candidaturas os seguintes 

elementos: 
Presidente: Carlos Manuel Paiva Anselmo, Vereador a Tempo Inteiro; -------------------- 
Vogal: Regina Paula Gouveia Maiato Feijó, Chefe da Divisão de Gestão Financeira; 
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Vogal: Márcia dos Anjos Silva Rego, Técnica Superior; -------------------------------------- 
Vogal suplente: Rui Pedro Gouveia Lucas, Técnico Superior. ------------------------------- 
Nas faltas e impedimentos, o Presidente seja substituído pelo Vogal efetivo referido 
em 1.º lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Autorizar a divulgação mediante publicação de anúncio em dois jornais locais diários, 
afixação do edital nos lugares do costume e divulgação na página oficial da Câmara 
em www.cm-ribeiragrande.pt. -------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1. DOAÇÕES AO MUSEU DAS CAVALHADAS E MUSEU MUNICIPAL 
 
Foi presente uma informação subscrita pela Chefe da Divisão da Cultura, Juventude e 
Desporto, a dar a conhecer que foram entregues, a título de depósito, ao Museu Casa das 
Cavalhadas e ao Museu Municipal os seguintes artefactos, em bom estado de 
conservação:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Um par de calções vermelhos, com vivo dourado, em linho tingido e uma faixa 
de cintura, também em linho tingido, pertencentes a Eduardo Maré, antigo 
Lanceiro e Rei das Cavalhadas, ambas com cerca de 50 anos. Uma faixa de peito, 
em veludo vermelho, pertencente ao bisavô de Rui Maré, atual Rei das 
Cavalhadas, com cerca de 120 anos.  ------------------------------------------------------------- 
 

- Um Quadro das Cavalhadas de São Pedro, em acrílico sobre tela, doado por 
Mariano Teixeira Alves com as medidas: L. 2,1 cm x C. 43,8 cm x A. 54,3 cm.  -------- 

 
- Uma fotografia emoldurada de António Augusto Vieira, doada por Maria Natália 

Borba Vieira P. Martins, que pertenceu ao seu avô António Augusto Vieira, sócio da 
antiga Farmácia Vieira & Botelho, que se encontra em exposição permanente no 
Museu Municipal da Ribeira Grande desde o ano de 1996 com as medidas de: C. 
29,6 cm x A. 38,2 cm x L. 1,6 cm.  ------------------------------------------------------------------ 
 

- Dois chapéus de criança, doados por Amanda Matias Tavares que possuem mais 
de 50 anos e foram produzidos por Margarida Gomes, sua tia, dona do “Salão da 
Moda” que se encontra em exposição permanente no Museu Municipal da Ribeira 
Grande desde o ano de 2011.  ----------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar, a benefício do 
inventário do Museu das Cavalhadas e do Museu Municipal, os artefactos cedidos, 
registando com agrado um agradecimento aos cidadãos envolvidos na doação de tais peças. 

2. APOIOS FINANCEIROS – Regulamento de Apoio ao Desporto 
 
Foi submetido à consideração da Câmara a concessão dos seguintes apoios financeiros, no 
âmbito do Regulamento de Apoio ao Desporto, depois da análise técnica feita pelos 
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serviços do Gabinete de Apoio ao Desporto às três candidaturas apresentadas, 
designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Mancha Negra Clube de Veteranos da Ribeirinha, a concessão de mil euros para 

apoiar o seu plano de atividades a realizar no decorrer do corrente ano de 2022. ----------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio 
no valor de mil euros à Mancha Negra Clube de Veteranos da Ribeirinha, para o fim 
requerido, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a 
celebrar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Associação de Veteranos do Clube Sporting Ideal, a concessão de mil e quinhentos 

euros para apoiar o seu plano de atividades do corrente ano. ------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de mil e 
quinhentos euros à Associação de Veteranos do Clube Sporting Ideal, para o fim requerido, 
dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar.  ----- 
 
- Santa Bárbara Surf Club Azores, a concessão de setecentos euros para apoiar o a 

participação do atleta do concelho, campeão regional em provas locais, regionais e 
internacionais 2022 com a promoção da “Ribeira Grande Capital do Surf “. ------------------- 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de 
setecentos euros à Santa Bárbara Surf Club Azores, para o fim requerido, dando poderes ao 
senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar.  ------------------------------ 
 
- Vitória Clube do Pico da Pedra, a concessão de um apoio financeiro no valor de mil 

euros para apoiar a realização do 3rd Pikas Cup U9-2022 que se vai realizar nos 
próximos dias 9 e 10 de abril no Campo de Jogos José Silva Calisto no Pico da Pedra. --- 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de mil euros 
à Vitória Clube do Pico da Pedra, para o fim requerido, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar.  ----------------------------------------- 
 

3. APOIOS FINANCEIROS – Regulamento Municipal de Promoção Turística do 
Concelho da Ribeira Grande 

 
Foi submetido à consideração da Câmara a concessão dos seguintes apoios financeiros, no 
âmbito do Regulamento Municipal de Promoção Turística, depois da análise técnica feita 
pela Chefe da Divisão da Cultura às duas candidaturas apresentadas, designadamente: ------ 
 

- Sporting Clube Ideal, a concessão de um apoio financeiro no valor de quarenta mil 
euros, destinados à Promoção Turística do Concelho, a nível nacional e regional, no 
decorrer da presente época desportiva, com a impressão do endereço da página 
eletrónica da Ribeira Grande “www.ribeiragrande.pt” no equipamento principal da 
equipa, fatos de treinos e sacos do Clube.  -------------------------------------------------------- 
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Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de quarenta 
mil euros ao Sporting Clube Ideal, para o fim requerido, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar.  ---------------------------------------- 
 

- Clube Desportivo de Rabo de Peixe, a concessão de um apoio financeiro no valor 
de quarenta mil euros, destinados à Promoção Turística do Concelho, no decorrer da 
presente época desportiva, com a impressão do logotipo “Ribeira Grande Capital do 
Surf” nos equipamentos da equipa a usar nos 24 jogos que vão competir a nível 
regional e nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por maioria, conceder o valor de quarenta mil 
euros ao Clube Desportivo de Rabo de Peixe, para o fim requerido, dando poderes ao 
senhor Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar.  ------------------------------ 
 
Não tomou parte na votação, tendo-se ausentado da sala, o senhor Vereador Artur 
Gonçalves Pimentel, por se considerar impedido para o efeito. ------------------------------------- 
 

4. APOIOS FINANCEIROS – Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, 
Desportivo e Recreativo do Município da Ribeira Grande 

 

- Lions Club da Vila de Rabo de Peixe, um apoio financeiro no valor de mil euros 
para apoiar as atividades do ano lionístico 2021/2022. ----------------------------------------- 

Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o valor de mil euros 
ao Lions Club da Vila de Rabo de Peixe, para o fim requerido, dando poderes ao senhor 
Presidente da Câmara para outorgar o Protocolo a celebrar. ----------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

1. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

Ao abrigo do novo Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 
Ensino Superior, foi presente e submetido à aprovação do órgão executivo, pela Divisão de 
Ação Social e Educação, a ATA com a análise feita às 171 candidaturas rececionadas, onde 
consta a fundamentação relativa a vinte candidaturas que foram excluídas, assim como, ao 
número de candidatos admitidos às bolsas, como a seguir se apresenta: -------------------------- 
 

- Foram registadas cento e setenta e uma candidaturas, das quais vinte foram 
excluídas e uma arquivada liminarmente, por não cumprimento do dever de entrega 
de toda a documentação necessária à decisão. -------------------------------------------------- 

- Das cento e cinquenta candidaturas admitidas, o valor total a atribuir corresponde ao 
montante de € 117.769,50 (cento e dezassete mil, setecentos e sessenta e nove 
euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

- Do total dos candidatos admitidos, setenta e dois tiveram o direito ao pagamento de 
passagens aérea entre o Continente e a Ilha Terceira, no valor total de € 7.108,00 
(sete mil, centos euros). --------------------------------------------------------------------------------- 
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Assim, o montante global das bolsas corresponde a valor de € 124 877,50 (cento e vinte e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e sete mil e cinquenta cêntimos), depois de verificados todos 
os requisitos de apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade: --------------------------------------- 

- Aprovar a lista dos candidatos admitidos, aprovados e excluídos; --------------------------- 
- Aprovar o valor monetário da bolsa correspondente a cada um dos candidatos 

aprovados na respetiva Ata; ---------------------------------------------------------------------------- 
- Autorizar a concessão das passagens aéreas a cada um dos candidatos 

selecionados para o efeito;  --------------------------------------------------------------------------- 
- Excluir, com fundamento na apreciação feita, as vinte candidaturas dos alunos não 

admitidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Promover a divulgação da presente decisão, para cumprimento do previsto nos 

artigos 15º e 16º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, em vigor neste 
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Neste seguimento, os senhores Vereadores do Partido Socialista, aproveitaram para 
apresentar algumas propostas de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo, com a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
 
O art.º 1º do Regulamento determina a «(...) atribuição de Bolsas de Estudo (...) a alunos 
que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior», pela duração prevista 
no ponto 3 do art.º 3º: «A atribuição da Bolsa de Estudo não poderá ultrapassar o número de 
anos curriculares previsto para a conclusão do curso em questão, com exceção de situações 
previstas na alínea c) do artigo seguinte.».  ----------------------------------------------------------------- 
Ora, é nesta exceção que se propõe um alargamento das condições de candidatura, 
acompanhando os novos paradigmas educativos e os novos desenhos curriculares de 
acesso ao ensino superior e mesmo integrados neste ensino superior. ---------------------------- 
 
Feito este enquadramento, propõe-se que se altere a alínea c) do art.º4º ( «Condições de 
Candidatura») para a seguinte redação: --------------------------------------------------------------------- 
 
- art.º 4º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condições de Candidatura --------------------------------------------------------------------------------------- 
(...) 
c) Não serem detentores de qualquer tipo de grau de ensino superior, ou pretendam a 
frequência de grau académico superior, necessário para o exercício profissional; ou, 
decorrente desta formação, necessitem de aceder a Mestrado que, não sendo 
integrado, se revele indispensável à Licenciatura.» -------------------------------------------------- 
  
Esta alteração proposta (ou inclusão de mais clara alínea) procura permitir o acesso à 
candidatura a Bolsa de Estudo por parte de alunos que necessitem de Mestrado ou de 
Estágio, ainda que não surja como integrado no desenho curricular (neste momento, a 
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Universidade dos Açores só apresenta 2 cursos com mestrado integrado: Medicina 
Veterinária e Ciências Farmacêuticas). ----------------------------------------------------------------------- 
  
Outra proposta é pensar-se, também, no provimento ou continuidade da Bolsa de 
Estudo, sempre mediante candidatura, para os Estágios Integrados (exemplo do curso 
de Ação Social). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Por fim, ainda no art.º 4º, desta feita na alínea d), lê-se que têm condições de candidatura a 
Bolsa de Estudo os cidadãos que apresentarem prova de «Terem obtido aproveitamento 
escolar no último ano letivo frequentado, anterior àquele para que requerem a Bolsa de 
Estudo.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Propõe-se, assim, a alteração deste articulado, de forma a permitir o acesso a um mais 
alargado leque de cidadãos e num período de conclusão do ensino secundário mais 
abrangente no tempo e no desenho formativo, tal como já é permitido em qualquer instituto 
educacional superior na atualidade, acrescentando-se a maiores de 23 anos; a titulares de 
diplomas técnicos superiores profissionais; a titulares de cursos de dupla certificação 
do ensino secundário. Este aproveitamento não tem que, forçosamente, ocorrer no ano 
anterior ao da candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara registou. -------------------------------------------------------------- 
 
DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO 

1. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVIR EM ÁREA DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

Pela Chefe da Divisão de Urbanismo e Planeamento foi submetido à consideração da 
Câmara a seguinte informação: --------------------------------------------------------------------------------- 

A requerente de um processo que está a decorrer para alteração ao alvará de loteamento n.º 
6/2010, que consiste na alteração de material em área do domínio público – espaço verde, 
por forma a permitir o acesso a uma futura garagem a construir no seu prédio sito no alvará 
de loteamento 7/2000, que confina com o prédio onde pretende intervir, (favor ver planta do 
existente e ver planta do proposto que se anexa). --------------------------------------------------------- 
Em virtude de a requerente não ter legitimidade para intervir em espaço público, e estando o 
processo em termos técnicos em condições de ser deferido e sendo a competência da 
alteração desta área da Câmara conforme referido no art.33, n.º 1 alínea qq) da Lei n.º 
75/2013 de 12 setembro, e cumprindo o despacho da Sra. Vereadora Cátia Sousa, remete-
se para apreciação e deliberação, a qual sendo positiva dará permissão à requerente para 
efetuar as obras pretendidas em espaço público, com o devido cumprimento da legislação.-- 
 
Submetido a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na 
informação apresentada, autorizar a requerente do processo em causa, intervir na área do 
domínio municipal, com vista a regularizar as condições de acesso à sua garagem. ------------ 
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DIVISÃO DE AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS  

1. ISENÇÃO DE TARIFAS 
            Retificação da deliberação camarária de 25 de novembro de 2021 
 
Pela Divisão de Ambiente, Serviços Urbanos e Equipamentos Municipais, foi solicitado uma 
retificação à deliberação camarária do passado dia 25 de novembro sobre as isenções das 
tarifas concedidas às Casas do Povo, Juntas e Campos de Futebol, de modo a que: -------- 
 
Onde se lê: Casas de Povo do Concelho ------------------------------------------------------------------ 
 
Deve-se ler: Sedes das Casas de Povo Concelho. ----------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar retificada a referida deliberação. ----------- 
 
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 março era de quatro 
milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta três euros e quarenta e cinco 
cêntimos e o saldo de operações não orçamentais era noventa cinco mil, quinhentos e 
sessenta euros e setenta sete cêntimos. --------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais nada a tratar e sendo 16:00 horas, foi pelo senhor Presidente da 
Câmara encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 
foi aprovada em minuta pelos membros presentes para produzir efeitos imediatos e assinada 
nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


