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Assembleia da Ribeiro Bravd

MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2O7g

-----Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, no
Concelho de Ribeira Brava no Edifício Paços do Concelho, e conforme determina
o art.e 27 da Lei n.e 75/20L3, de t2 de abril, teve lugar a sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Ribeira Brava, estando presentes

Presidente: - Rita Maria dos Ramos de Abreu, gu€ presidiu aos trabalhos. -------

Secretários: - María Natália Gonçalves da Silva---

osé Carlos Abreu Gonçalves

Presidente da Câmara: - Ricardo António Nascime

Vereadores: - RafaelJoão Figueira Sousa (RB1)

Sandra José Abreu Vilanova (RBL)

Paulo Santos Andrade (RB1-)

Manuel lnácio da Corte (PSD)

Jorge Manuel Faria dos Santos (PSD)

Deputados: - Cristina Maria de Sá GodÍnho Basílio (PSD)

----Hélder Manuel Gouveia Gomes (RBL)

-----Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes (PSD)

-----Bruno Mino Garcês Mendes Correia (RB1)

-----João David Jardim de Sousa (PSD)

Jorge Fernandes de Ornelas (PSD)

-----Jordão José Andrade de Abreu (RB1)

rlanda de Jesus Silva (RB1)



ísa Maria Sousa Gonçalves Ponte (PSD)

-----Marco António Abreu Junqueira (RB1)

dré Geraldo da Côrte (PSD)

-----Fábio Nelson Faria dos Santos (PS)

-----Telmo Ricardo da Conceição Marques de Freitas (RB1)

---Zélia Maria Pereira da Encarnação (RBL)

rlos dos Ramos Andrade (PSD)

úben André Freitas Nunes (RB1)

----Cátia Pereira Pita (PSD)

Presidentes Junta:-- Marco Nuno Correia Martins (RB1)

João Batista Pereira Silva (PSD)

----Francisco Paulo Pestana (PSD)

----Vitor Francisco Gomes de Abreu (PSD)

Verificado o quórum, a Senhora Presidente da Assembleia declarou aberta a

sessão, pelas 10:18 horas

PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

- Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de vinte e um de junho de

dois mil e dezanove.

Deliberação: Aprovada por Unanimidad

- Proposta para introdução de um novo ponto na Ordem do Dia: Discussão e

votação do representante das Juntas de Freguesia do Município da Ribeira

Brava, a ter presença no XXIV Congresso da Associação Nacional de MunicípÍos

Portugueses.

Deliberação: Aprovado por U na n i midade------------



ü,

MPERíODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1 - lnformação escrita do Senhor Presidente da Câmara e da Situação
Financeira, nos termos do disposto do n.e2, alínea c) do artigo 25.s da lei
75/2OI3, de L2 de setembro.

Ponto 2 - Apreciação do Relatório semestral de acompanhamento ao plano
saneamento financeiro le semestre de 2019, nos termos do disposto do n.e6 do
artigo 59.s da lei75/2OI3, de L2 de setembro.
Deliberação: Aprovado por U na n i m id ade----------

Ponto 3 - Discussão e votação da taxa municipal de direitos de passagem para o
ano de 2O2O, nos termos do disposto do n.el, alínea b) do artigo 25.e da lei
75/2OI3, de t2 de setembro.
Deliberação: Aprovado por Unanimidad E--

Ponto 4 - Discussão e votação da fixação da taxa de lMl para o ano de 201
termos do disposto do n.el, alínea c) e d) do artigo 25.s da lei 75/2013, de
setembro.
Deliberação: Aprovado por Unanimidad

9, nos
L2 de

E------

Ponto 5 - Discussão e votação da fixação da taxa de lMl familiar para o ano de
2OL9, nos termos do disposto do n.e1, alínea c) e d) do artigo 25.e da lei
75/2OI3, de t2 de setembro.
Deliberação: Aprovado por Unanimidad E-----

Ponto 6 - DÍscussão e votação da fixação da taxa de IRS da partÍcipação para o
ano de 2020, nos termos do disposto do n.el, alínea c) do artigo 25.e da lei
75/20L3, de 12 de setembro
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 7 - Discussão e votação da revisão do orçamento receita e despesa
20L9, com o disposto da alínea a) do n.e1, do artigo 25.s da lei 75/20t3, de L2
de setembro.
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 8 - Discussão e votação da revisão do plano plurianual de investimentos
2OL9, com o disposto alínea a) do n.e1, do artigo 25.s da lei 75/2OL3, de t2 de
setembro.
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade-------

Ponto 9 - Discussão e votação do representante das Juntas de Freguesia do
Município da Ribeira Brava, a ter presença no XXIV Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses.



Deliberação: Aprovado por Unanimidade ser o Presidente da Junta de Freguesia

da Serra de Água a representar----------

Por último a Assembleia Municípal, usando a faculdade que lhe confere o n.e 3

do art.e 57e, da Lei 75/2OI3, de L2 de setembro, delíbera em unanimidade

aprovar esta ata em minuta.
-----E nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Assembleia

Municipal, declarou encerrada a sessão pelas 12:30 horas, da qual para constar,

se lavrou a presente minuta, que eu, Maria Natália Gonçalves da Silva, primeira

secretária da mesa, redigi, escrevi e vou assinar conjuntamente com a referida

Presidente e segundo secretário, nos termos do ne 2 do artel7, da lei 75/2OL3,

de 12 de setembro

Paços do Concelho da Ribeira Brava, 20 de setembro de 2019

A Presidente da Assembleia,

A 1e Secretária,

,4,o;- "ÁAl'- Q*-^".!*, run ç!*,
O 2e Secretário,


