
   

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                             2 de junho de 2022  

 
 

Edital nº 03/2022 
 

1. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2021 

Foi submetido pelo executivo camarário à apreciação deste Órgão deliberativo, os documentos 
de Prestação de Contas Consolidadas de 2021, com a certificação legal das Contas emitidas 
pelo Revisor Oficial de Contas, as quais evidenciam um balanço consolidado em 31 de 
dezembro de 2021 num total de 117.308.300,27€, incluindo um resultado líquido consolidado 
no valor de 2.456.36,31€. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram também apresentadas as Contas Consolidadas do Município da Ribeira Grande, 
enquanto entidade-mãe, com a entidade que integra o perímetro de consolidação, a “A Ponte 
Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL”. ------------------------ 

Colocados à votação, foram aprovados por maioria e em minuta, com 25 votos a favor pelos 
eleitos do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. ---------------------------------------------------------- 

2. Terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022 

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, a Versão Final da terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano de 2022, assim como, a assunção dos compromissos plurianuais das 
respetivas rubricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente proposta de revisão orçamental, aumenta o Orçamento da Receita e da Despesa em 
14.661,33€, altera o Orçamento da Despesa em 180.999€, e destina-se a inscrever e a dotar as 
seguintes rubricas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
→ Orçamento da Receita: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
050799 - Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.- Outras - no valor de 14.661,33€ 
(Dividendos  recebidos da A Ponte Norte - Cooperativa de Ensino e Desenvolv. Ribeira Grande, 
CRL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
→ Orçamento da Despesa: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
0102 02010202 – Gasóleo - no valor de 14.661,33€ ----------------------------------------------------------- 
 
→ GOP: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rubrica Designação 2022 2023 

2 241 2003 32 
Aquisição terrenos 
p/const.habitações 125999 504000 

 4  421 2022 41 
Construção do Trilho do 
Farolim-Fenais da Ajuda 30000 0 

 4  421 2022 42 

Elaboração projeto 
especialidades Casa Mortuária 
Conceição 10000 0 

 4  421 2022 43 

Requalificação Jardins sitos na 
Rua do Berquó e Rua Maria 
Germana Rodrigues Pereira-
Conceição 15000 0 
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E a diminuir as seguintes rubricas: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
→ GOP: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Rubrica Designação 2022 2023 

 1  111 2003 1 
Conservação e beneficiação de 
edifícios - Património Municipal 0 -10.259,67 

 2  243 2016 16 
Construção S.B. Chã das Gatas 
- Ribeirinha 0 -137000 

 3  331 2003 156 
Conservação e beneficiação de 
estradas e caminhos municipais 0 

-
773586,80 

 3  331 2003 211 

Construção e manutenção dos 
parques de estacionamento do 
Concelho 0 -33472 

 3  331 2020 41 
Alarg. Estrada ligação 
Maia/Lombinha da Maia -25000 580.318,47 

 3  331 2021 26 

Requalificação Frente Mar–
Arruam. Trav. Rua do Estrela e 
o Largo da Vila Nova -155999 0 

 3  331 2021 29 
Reab. Rua da Saudade - Pico 
da Pedra 0 -130000 

 

 

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

 

3. Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar 
entre a Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Conceição 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo a minuta do 
Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Conceição, no passado dia 9 de fevereiro do 
corrente ano, onde agora é aditado à cláusula 5ª no ponto 3, alínea d) as seguintes subalíneas.  

 

II. Requalificação do Jardim da Rua do Berquó --------------------------------------------------------------- 

III. Requalificação do Jardim Maria Germana Rodrigues Pereira ----------------------------------------- 

IV. Projeto de Especialidades para a Casa Mortuária da Conceição -------------------------------------- 

O recurso financeiro face às obrigações previstas nas referidas subalíneas é de 25.000,00€. ---- 

 

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

 

4. Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar 
entre a Câmara e a Junta de Freguesia dos Fenais da Ajuda  

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo a minuta do 
Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências celebrado entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia dos Fenais da Ajuda, no passado dia 8 de fevereiro 
do corrente ano, onde agora é aditado ao ponto 3, alínea d), uma subalínea II. - Trilho do 
Farolim e um recurso financeiro a transferir no valor de 30.000,00€. ------------------------------------ 

 

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

 

5. Primeiro Relatório Trimestral do Exercício de 2022 da Cooperativa “A Ponte Norte”   
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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 Primeiro Relatório Trimestral 
de 2022 da Cooperativa “A PONTE NORTE”. ------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

6. Doação e Afetação ao Domínio Público Municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento da Canada dos Mingachos - Rabo de Peixe 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação do órgão deliberativo, conforme determina 
a alínea q) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a afetação para o 
domínio público municipal no âmbito da Obra “Alargamento da Canada dos Mingachos – 
Rabo de Peixe” de uma parcela de terreno com 80 m2 a desanexar da parte rustica do prédio 
misto, sito na Canada dos Mingachos, freguesia de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira 
Grande, que consta de 5.560 m2 de mata e uma casa destinada a habitação, inscrito ma matriz 
cadastral sob o artigo número 53 da seção L e na parte urbana sob o artigo 5380, cujo valor 
para efeitos registrais proposto é de 1,00€. ----------------------------------------------------------------------  

Mais se informa que a Câmara deliberou aceitar a doação da referida parcela e que o prédio 
em causa tem o processo de cadastro nº 102/2011, pendente desta desanexação. ----------------- 

 

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

 

7. Concurso Público – Empreitada de Alargamento da Estrada de Ligação Maia/Lombinha 
da Maia - Repartição de Encargos 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação do órgão deliberativo, a repartição de 
encargos prevista no âmbito do concurso público em assunto. Cujo preço base é de 
1 772 850,45€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repartição de encargos será feita nos seguintes termos: --------------------------------------------------- 

O presente procedimento será satisfeito pela rubrica 0102.07030301 e funcional 3.331/2020.41 
do orçamento camarário para os anos económicos de 2022 e 2023. ------------------------------------- 

- Para o ano de 2022, estimam-se 3 meses de obra com o valor de 278.846,15€+IVA. ------------- 

- Para o ano de 2023, estimam-se 9 meses de obra com o valor de 1.494.004,30€+IVA ----------- 

Nesta sequência, solicita-se à aprovação dos compromissos plurianuais anuais previstos. ------- 

 

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

 

8. Aquisição de Terrenos - Quintas do Mar - Rabo de Peixe - Repartição de Encargos 

Considerando o valor da aquisição dos terrenos localizados nas Quintas do Mar, freguesia de 
Rabo de Peixe com vista à construção de moradias unifamiliares, no valor total de 630.000,00€ 
(seiscentos e trinta mil euros) torna-se necessário que este encargo seja repartido de acordo 
com o seguinte cronograma financeiro: --------------------------------------------------------------------------- 

- Em 2022, o pagamento de 20% no valor de 126.000,00€ (cento e vinte e seis mil euros); ------- 

- Em fevereiro de 2023, restantes 80% no valor de 504.000,00€ (quinhentos e quatro mil euros); 
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Nesta sequência, foi submetido pelo executivo camarário à aprovação do órgão deliberativo, a 
repartição dos referidos encargos e os compromissos plurianuais anuais previstos. ----------------- 

 

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

 

 


