
   
  

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                               28 de abril de 2022  

 
 

Edital nº 02/2022 
 

 

1. Apreciação das Contas Relativas ao ano Financeiro de 2021 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, 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 de 
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 são acompanhados do parecer favorável e 
da Certificação Legal das Contas emitido pelo Revisor Oficial de Contas. ------------------------------ 

 

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 10 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 

 

2. Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respetiva avaliação 

Foi submetido pelo executivo camarário à apreciação deste órgão deliberativo, no seguimento 
do previsto na alínea I do nº 2 do artigo nº 25 e alínea i) do nº1 do artigo 33º ambos da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Proposta de Aplicação de Resultados 

No seguimento da comunicação da Comissão de Normalização Contabilística CNC), a Direção 
Regional da Cooperação com o Poder, de 17 de junho de 2021 que refere: --------------------------- 

“O SNC-AP revogou o POCAL, exceto os pontos referentes 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. ------------------------------------------------------------ 

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”. - 
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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.” ------------------------------------------------------------- 

Nesta sequência, a Câmara deliberou, na sua reunião de 31 de março do corrente ano, que o 
Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 2.446.207, 65 euros seja aplicada da 
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resultados Transitados: 2.446.207,65 euros. -------------------------------------------------------------- 

 

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 10 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 

 

4. Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, em cumprimento 
da alínea a) do nº 1 do artigo 25º e alínea c) do nº 1 do artigo 33º ambas da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro e nº 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 (LCPA) de 21 de fevereiro, a proposta da 
segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022, assim como a 
aprovação da assunção de compromissos plurianuais das respetivas rúbricas, 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 seguinte 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 rúbrica: 

→ GOP: 

Rubrica Designação 2022 

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

 

 

Colocada à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 10 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 

 

5. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal 2022 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, no seguimento 
da entrada em vigor da nova Estrutura Orgânica da Câmara Municipal e do novo Regulamento 
de Constituição das Unidades Flexíveis, a primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2022. ----- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 10 abstenções pelos eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------ 
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6. Nomeação para 2 representantes no Conselho Consultivo da Unidade de Saúde de Ilha 
de S. Miguel 

Foi apresentada uma proposta, subscrita pelo Agrupamento Político do PSD, designando os 
seguintes nomes para compor o Conselho Consultivo da Unidade de Saúde de Ilha de S. 
Miguel. 

- Júlia Sousa Pedro Medeiros --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Diana Carina Sousa Alves ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Colocada à votação, a lista proposta para representar este órgão no Conselho Consultivo da 
Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel foi aprovada por maioria e em minuta com vinte e três 
votos a favor, seis votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------- 

 

7. Quarto Relatório Trimestral do exercício de 2021 da Cooperativa “A PONTE NORTE” 

Foi submetido pelo executivo camarário para conhecimento, acompanhamento e controlo deste 
órgão deliberativo, conforme o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 42º e artigo 5º ambos da 
Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, na sua versão atual, o quarto Relatório Trimestral de 2021 da 
Cooperativa “A PONTE NORTE”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Relatório e Contas da Cooperativa “A PONTE NORTE” - 2021 

Foi submetido pelo executivo camarário para conhecimento, acompanhamento e controlo deste 
órgão deliberativo, conforme o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 42º e nº 3 do artigo 58º 
ambos da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, na sua versão atual, 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 Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Afetação para o domínio público municipal de um prédio urbano no âmbito da obra de 
“Construção de um Parque de Estacionamento na Rua da Alegria - Rabo de Peixe 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação do órgão deliberativo, a afetação para o 
domínio público municipal do prédio urbano, sito na Rua da Alegria nº 21, freguesia de Rabo de  
Peixe, que consta de uma casa baixa telhada destinada a garagem, rés-do-chão com 1 divisão, 
de área coberta com 50 metros quadrados e área descoberta com 555 metros quadrados, 
inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 2203/Rabo de Peixe, no âmbito da obra 
de “Construção de um Parque de Estacionamento na Rua da Alegria - Rabo de Peixe”. ----------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

10. Regulamento Municipal de Gestão das Zonas Balneares Marítimas da Ribeira Grande 
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Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, o Regulamento 
designando em assunto, o qual foi objeto de publicitação do início do procedimento e 
participação procedimental, através da sua publicação na página oficial da Câmara Municipal. -- 

 

Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

11. Regulamento Municipal da Feira Quinhentista da Ribeira Grande 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, o Regulamento 
designando em assunto, o qual foi objeto de publicitação do início do procedimento e 
participação procedimental, através da sua publicação na página oficial da Câmara Municipal. -- 

 

Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 


