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Assembleiq Municipol dq Ribeiro Brovo

MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 73 DE DEZEMBRO DE 2079

-----Aos treze dias do mês de dezembro 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 Leí n.e 75/20L3, de 12 de abrí|, 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: - Maria Natália Gonçalves da Silva---

osé Carlos Abreu Gonçalves---

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

Vereadores: - RafaelJoão Figueira Sousa (RB1)

Sandra José Abreu Vilanova (RB1)

Manuel lnácio da Corte (PSD)

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

élder Manuel Gouveia Gomes (RB1)

-----Jeannette Ferreira dos Santos (PSD)

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

-----João David Jardim de Sousa (PSD)

-----Lúcia Patrícia Faria de Sousa (PSD)

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

anda de Jesus Silva (RB1)

-----Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte (PSD)
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-----Marco António Abreu Junqueira (RB1)



----André Geraldo da Côrte (PSD)

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

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

--lélia Maria Pereira da Encarnação (RBL)

rlos dos Ramos Andrade (PSD)

----Cátia Pereira Pita (PSD)

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

(Rep. P.J.F. Campanário)João José Gonçalves (PSD)

----Francisco Paulo Pestana (PSD)

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

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

sessão, pelas LO:32 horas

PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

- Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de vinte de setembro de dois

mil e dezanove.
Deliberação: Aprovada por Unanimidad

-Proposta de Voto de Pesar, alargado a todos os deputados da Assembleia

Municipal, pela Morte do Senhor António Rodrigues, antigo Regedor e

presidente de Junta de Freguesia da Tabua.

Deliberação: Aprovada por U na n Í m idade--------

PERíODO 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

75/20t3, de L2 de setembro.

Ponto 2 - Discussão e votação da proposta de Orçamento para o ano de 2020,
nos termos do disposto na alínea a), do n.e 1, do artigo 25.s da lei 75/2OI3, de

12 de setembro.
Deliberação : Aprovada por U na nim idade----------



Ponto 3 - Discussão e votação do Plano Plurianual de lnvestimento para o ano
de 2020, nos termos do disposto na alínea a), do n.e 1, do artigo 25.s da leÍ
75/2Ot3, de 12 de setembro.
Deliberação: Aprovada por U na n im idade----------

Ponto 4 - Discussão e votação do Plano de Actividades para o ano de 2020, nos
termos do disposto na alínea a), do n.e 1, do artigo 25.s da lei75/2oL3, de 12 de
setembro.
Deliberação: Aprovada por U na ni m idade---------

Ponto 5 - DÍscussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020, nos
termos do disposto na alínea o), do n.e 1, do artigo 25.e da lei75/20L3, de 12 de
setembro.
Deliberação: Aprovada por Unanimida

Ponto 5 - Discussão e votação da aprovação dos documentos entregues ao
município da Ribeira Brava referentes à fase 2 - Conceção do Procedimento
Concursal para a Prestação de Serviços de lmplementação do Regulamento
Geral de Proteção de Dados I procedimento O4/cp/AMRAM/zoLg da AMRAM,
nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas g), h) m), n) e o) do n.e 1 do
artigo 25.e da lei75/2OI3, de 72 de setembro.
Deliberação: Aprovada por U na n im idade----------

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

do art.e 57e, da Lei 75/2o13, de L2 de setembro, delibera em unanimidade
aprovar esta ata em minuta
-----E nada mais havendo a tratar, a senhora PresÍdente da Assembleia
Municipal, declarou encerrada a sessão pelas t2horas, 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 arteï7, da lei 75/20t3,
de L2 de setembro.----------

Paços do Concelho da Ribeira Brava, 13 de dezembro de 20i.9

A Presidente da Assembleia,

A l-e Secretária,
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