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Assembleia Manicipal de Ribeira Brava

MINUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE TIILHO DE 2O2O

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, no Salão
Paroquial da Ribeira Brava, Concelho de Ribeira Brava, e conforme determina o
art.e 28 da Lei p.e 75/20L3, de t2 de setembro, teve lugar a sessão
extraordinária da Assembleia Municipal de Ribeira Brava, estando presentes:----

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

Secretário: ---José Carlos Abreu Gonçalve

Presidente da Câmara: - Ricardo António Nascimento------------

Vereadores: -RafaelJoão Figueira Sousa (RB1)

-----Sandra José Abreu Vilanova (RB1)

-----Paulo Santos Andrade (RBL)

-----Manuel lnácio da Corte (PSD)

orácio dos Ramos Ferreira (PSD)

Deputados:---Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos (RB1)

-----Cristina Maria de Sá Godinho Basílio (pSD)

-----Hélder Manuel Gouveia Gomes (RB1)

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

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

-----João David Jardim de Sousa (PSD)

sé Jorge Fernandes de Ornelas (PSD)

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

-----Marco Nuno da Luz das Almas (JPP)

-----Orlanda de Jesus Silva (RB1) -----------

-----Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte (PSD)

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

dré Geraldo da Côrte (PSD)
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----Fábio Nelson Faria dos Santos (PS)

elmo Ricardo da Conceição Marques de Freitas (RB1)

lia Maria Pereira da Encarnação (RB1)

----Carlos dos Ramos Andrade (PSD)

----Rúben André Freitas Nunes (RB1)

----Cátia Pereira Pita (PSD)

presidentes Junta: - Vítor Hugo Fernandes Pereira (Em representação de Marco

Nuno Correia Martins - RB1)-----

---João Batista Pereira Silva (PSD

rancisco Paulo Pestana (PSD)

---Vítor Francisco Gomes de Abreu (PSD)

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

sessão, pelas dez horas e quinze minutos

PERIODO DA ORDEM DO DIA

ponto 1 - Autorízação para a contratação de um empréstimo de médio/longo

prazo para Obras públicas, até ao montante máximo de t.209.250,00 euros (um

milhão duzentos e nove mil e duzentos e cinquenta euros), nos termos da alínea

fl do n.e 1 do artigo 25.e, da lei n.e 75/20L3, de 12 de setembro.

-----O PJF Tabua, Vítor Abreu (PSD), referiu não participar na votação tendo

abandonado a sala antes da mesma

Deliberação: Aprovado por Unanimidade, com 24 votos.-

Ponto 2 - Aprovação da revísão do Orçamento da Receita e da Despesa, nos

termos da alínea a) do n.e L do artigo 25.e, da lei n.e 75/20L3, de 12 de

setembro.
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade.---------

Ponto 3 - Aprovação da revisão do Plano de lnvestimentos de 202O, nos termos

da alínea a) do n.e L do artigo 25.e,da lei n.e 75/2OL3, de 12 de setembro.--------

Deliberação: Aprovado por U na n im idade.---------
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Por último a Assembleia Municipal, usando a faculdade que lhe confere o n.e 3

do art.e 57e, da Lei 75/2OL3, de t2 de setembro, delibera aprovar por
unanimidade esta ata em mÍnuta.
------E nada mais havendo a tratar, a senhora Presídente da Assembleia
Municipal, declarou encerrada a sessão pelas dez horas e cinquenta e cinco
minutos, da qual para constar, se lavrou a presente minuta, que eu, José Carlos
Abreu Gonçalves, secretário da mesa, redigi, escrevi e vou assinar
conjuntamente com a referida Presidente, nos termos do ns 2 do arte57, da lei

75/2Ot3, de 12 de setembro

RibeÍra Brava, 24 deJulho de 2O2O

A Presidente da Assembleia,

O Secretário,


