
@à

*ltASSEMBLEIA MUNICIPAL DA zuBEIRA BRAVA

ATA N.' t3t20t9

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MTINICIPAL
Realizada no dia 13 de dezembro de dois mil e dezanove

-----Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, reuniu-se a Assembleia

Municipal de Ribeira Brava, no edifício Paços do Concelho da Ribeira Brava, sob a

presidência de Rita Maria dos Ramos de Abreu, estando presente Maria Natália

Gonçalves da Silva, como primeira secretária, e José Carlos de Abreu Gonçalves como

segundo secretario

-----Estiveram também presentes os seguintes deputados municipais: pelo RB1: Bruno

Mino Garcês Mendes Correia, Hélder Manuel Gouveia Gomes, Jordão José Andrade de

Abreu, Orlanda de Jesus Silva, Marco António Abreu Junqueira, Telmo Ricardo da

Conceição Marques de Freitas e Zelia Maria Pereira da Encamação; pelo PSD: Cristina

Maria de Sá Godinho Basílio, Jeannette Ferreira dos Santos, João David Jardim de Sousa,

Lúcia Patrícia Faria de Sousa, Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte, André Geraldo da

Côrte, Carlos dos Ramos Andrade e Câtia Pereira Pita; pelo PS: Fábio Nelson Faria dos

Santos.

-----Como representantes das Juntas de Freguesia estiveram presentes: Marco Nuno

Correia Martins (PJF Ribeira Brava), João José Gonçalves (Rep. de João Batista Pereira

Silva - PJF Campanârio), Francisco Paulo Pestana (PJF da Serra de Água) e Vítor

Francisco Gomes de Abreu (PJF da Tabua)

-----Estiveram ainda presentes o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava,

Ricardo António Nascimento, o Vice-Presidente Rafael João Figueira Sousa, a Vereadora

Sandra José Abreu Vilanova e o Vereador Manuel Inácio da Corte.--

-----A Sra. Presidente da Assembleia referiu a existência de duas renúncias pelo Partido

Social Democrata: os deputados José Gilberto Abreu Andrade e João Manuel Macedo de

Abreu. Informou ser o Sr. João David Jardim de Sousa o próximo candidato à lista pelo

PSD, pelo que o mesmo tomou posse como deputado, nesta sessão de Assembleia. ------

-----Pelas dez horas e trinta e dois minutos, verificada a existência de quórum, a Sra.

Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão.

-----A sessão iniciou-se com um minuto de silêncio, em homenagem ao senhor António

1.

Rodrigues, antigo Regedor e presidente de Junta de Freguesia da Tabua.
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, r -ii--A deputada Cristina Basílio (PSD) propôs um voto de pesar pela morte do antigo

' 
regedor, o Sr. António Rodrigues. No entanto a Presidente da Assembleia referiu ter

incluído todos os grupos parlamentares no voto de pesar da Assembleia. Informou que os

deputados Jeannette Ferreira dos Santos, Lúcia Patrícia Faria de Sousa e João José

Gonçalves, não votam a última ata pelo fato de não terem estado presentes na última

sessão.-----

-----Dando cumprimento ao artigo 18o do Regimento, procedeu-se à discussão da ata da

última sessão, que colocada à votação foi aprovada por unanimidade.----

-----A Presidente da Assembleia passou à leitura do voto de pesar do senhor António

Rodrigues, coúecido como o antigo regedor, que colocado à votação foi aprovado por

-----A senhora Presidente da Assembleia informou que os deputados: Jeannette Ferreira

dos Santos , Lúcia Patrícia Faria de Sousa e João José Gonçalves, estavam a substituir:

Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes, José Jorge Fernandes de Ornelas e João Batista

Pereira Silva (PJFC).------------

-----A presidente da Assembleia referiu ter participado, como membro da Assembleia

Geral, numa reunião da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) no

dia23 de novembro de 2019. Salientou que a ANAM é uma associação que luta pela

valorizaçãoe eficácia das Assembleias Municipais, apontando a questão destas terem um

orçamento próprio. Informou ainda que visto o XXIV Congresso da Associação Nacional

de Municípios Portugzeses (ANMP) ser na semana seguinte, a ANAM fez uma

declaração política a ser apresentada no mesmo, tendo essa sido distribuída aos deputados

juntamente com a documentação da sessão que decorrera. A Sra. Presidente informou que

esteve presente XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses,

acompanhada pelo Vice-Presidente Rafael João Figueira Sousa, e pelo Presidente da

Junta de Freguesia da Serra de Água, Francisco Paulo Pestana, o tema foi:

..Descentralizar, Regionalizar - Melhor Portugal". Mais comunicou que, os documentos

entregues nesse congresso estão disponíveis para consulta, na CãmaruMunicipal'

-----O deputado Hélder Gomes (RBl) parabenizou a primeira presidência da Càmara

Municipal da Ribeira Brava à AMRAM, referindo: "Ricardo Nascimento volta a marcar

uma página deste Município, pôs novamente a Ribeira Brava em Primeiro, desejo-lhe os
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maiores sucessos". Prosseguiu a sua intervenção colocando algumas questões, tais como:

qual o ponto de situação da Estrada do Rodes, nomeadamente o que é que está sendo feito

para resolver a noÍnalização do trânsito; qual o balanço sobre o cartão do idoso e sobre

o regulamento das habitações degradadas. Questionou ainda sobre o associativismo,

acrescentando que as inscrições, este ano, foram abertas mais cedo. Perguntou ainda sobre

a comunicação do Conselho municipal da Juventude, quais as decisões tomadas pelo

mesmo, questionou também sobre a aplicação do regulamento de apoio às creches.

Solicitou ainda um balanço sobre as festividades de natal e o ponto da situação das obras

em execugão, quer de grande envergadura, quer de proximidade.-------

-----O Presidente da Câmara Ricardo Nascimento, explicou que na Estrada do Rodes,

registou-se o abatimento de um muro de suporte o que deixou a estrada intransitável,

salientou ainda terem sido contactadas duas empresas para orçÍìmentar a obra e assim

devolver a normalidade ao local e aos residentes. Realçou que esta situação, apesar de

existirem caminhos agrícolas que constituem urna solução alternativa, não deixa de ser

um contratempo, sobretudo para a população daquelazona.Informou ainda que a empresa

que apresentou o orçamento mais baixo já estava no local a trabalhar, pffiã repor a

mobilidade. Salientou que esta despesa não estava contabilizada, mas que se trata de uma

necessidade, no valor aproximado de cinquenta mil euros, mais IVA. Relativamente ao

Conselho Municipal da Juventude informou que este órgão já reuniu duas vezes, a

primeira paraa instalação dos seus elementos, depois foi criada uma comissão restrita de

trabalho para a criação do seu regulamento interno, tendo reunido no dia 2 de Dezembro,

para aprovação do seu Regulamento Interno e também dar parecer ao Orçamento e Plano

de Atividades, relativamente à ârea da Juventude do Município. Mais informou que, o

Conselho Municipal da Juventude propôs, e o regulamento assim permite, que os quatro

presidentes de Junta de Freguesia fiquem como "observadores perÍnanentes" estando esse

assunto ainda para aprovação em Reunião de Câmara. Nessa reunião, foi também

elogiado o trabalho da Câmara Municipal no que concerne à Juventude, tendo atemâtica

educacional estado patente. O Sr. Presidente afirmou ser "bom ouvir a malta nova e pensa

ser uma mais-valia para o concelho". Relativamente às obras em execução, começou pela

marginal Ribeira Brava - Tabua, referindo que está a andar a bom ritmo e previu a

abertura para antes do verão, segundo a informação transmitida quer pela fiscalização,

(/t/5

3



@
WW
w ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

quer pelo Gabinete Técnico, bem como pela empresa que ganhou o concurso. O senhor

Presidente informou que o Espaço do Artesão no Campanrírio estará concluído por volta

da Páscoa, se tudo coffer bem. Referiu que a obra no centro da vila está atrasada, devido

a constrangimentos na nra Manuel Arriaga. Relembrou que esta obra foi uma candidatura

à Lei de Meios, para recuperação das águas pluviais da Rua São Bento e Largo do

Herédia. Realçou a abertura do G.R. em formar parcerias com a Càmaru Municipal e

deixou uma palavra de recoúecimento e apreço a esta parceria, relativamente às obras

que tem decorrido na Ribeira Brava, quer na marginal, quer no centro da vila. O

Presidente da Câmara explicou ainda as dificuldades encontradas na vila, nomeadamente

duas condutas de saneamento básico, duas condutas de águas pluviais e uma rede elétrica.

Explicou também os contatos estabelecidos com a ARM e com a EEM e as decisões

tomadas.---

-----O Sr. Presidente abordou a obra do cemitério da Tabua, salientando o trabalho

realizado pelos recursos humanos do Município. Sendo considerado o cemitério mais

"triste" no concelho, foi o primeiro a ser recuperado. Referiu ainda a pavimentação na

Estrada do Pico Frade.------

-----No que concerne aos esclarecimentos solicitados sobre as festividades de natal, a

educação, creches e reabilitação urbana, o Sr. Presidente passou a palavra à vereadora

com o pelouro social

-----A vereadora Sandra Vilanova (RB1) referiu que existem 509 candidaturas no cartão

do idoso, das quais 459 jâestão deferidas, as restantes aguardam aprovação em Reunião

de Câmara e muitas encontram-se a aguardar documentação em falta.---

----- A vereadora Sandra Vilanova (RBl) referiu que neste ano letivo houve cerca de uma

centena de novas inscrições nas creches, o que significa que "temos mais crianças nas

nossas creches e isso é positivo". Sobre o Programa Municipal de Habitações Degradadas,

referiu que existem 50 candidaturas, I 1 candidaturas com apoio e 4 com obras concluídas.

Reforgou que estas intervenções têm o propósito de melhoria da qualidade das habitações

e proporcionar maior bem-estar às pessoas.

------ A vereadora Sandra Vilanova (RBl) abordou as festividades de natal, referindo que

decorreram, desde o início do mês de dezembro, as barraquinhas de apoio à Vila Natal e

toda a sua dinâmica. Ao sábado e domingo, entre às 10 horas e às 13 horas, com o apoio
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do pessoal estagiário, foi possível dinamizar atividades com as crianças. Referiu várias

atrações para dinamizar a noite e atrair mais pessoas, nomeadamente o Encontro de

Tunas; o Grupo de Bandolins da Serra de Água; a Feira de Natal; a Chegada do Pai-Natal;

o Encontro de Espadas e Mouriscas. No dia 11 de dezembro realizou-se o almoço com os

seniores que contou com 620 participantes. Fez referência aos Sabores de Natal,

promovido pela Casa do Povo do Campanário, com apoio do Município e à Noite do

Mercado no 2l de dezembro. No dia 29 de dezembro será retomada a tradição dos

mascarados da Boa Morte.

-----O deputado Hélder Gomes (RBl) alertou o Sr. Presidente sobre as associações, as

IPSS's e a bolsa de apoio ao Ensino Superior. O deputado questionou sobre o ponto de

situação das obras na Estrada do Lugar da Serra e de na estrada de acesso ao cemitério no

Campaniírio.

-----O Sr. Presidente referiu que a abertura das plataformas de candidaturas, ao

regulamento de associativismo ocoffeu mais cedo do que o normal. Referiu que isto só

foi possível devido ao desafogo financeiro, resultante da conclusão de uma dívida antiga

à Valor Ambiente. O Sr. Presidente informou que a assinatura dos contratos de programa

com as associações, está prevista para inícios de fevereiro, possibilitando assim que as

associações recebam as verbas e possam dar continuidade às suas dinamizações. O Sr.

Presidente informou que as obras na Estrada do Lugar da Serra e de acesso ao cemitério

no Campanário encontram-se em fase de negociação para aquisição dos terrenos. --------

-----A deputada Cátia Pita (PSD) questionou sobre a obra no centro da vila, referindo que

os projetos de reabilitação geralmente sofrem alterações. Adiantou que: "dizer... que não

tinha conhecimento dos dois saneamentos básicos que já existiam... devia... falar com a

população pois todos sabem que o primeiro saneamento foi feito pelo Visconde e o

segundo saneamento básico foi feito em 1993194." A deputada Cátia referiu que este

projeto "foi de início muito mal revisto e planeado", centrou-se na questão das soleiras

invertidas, explicando em que consiste e afirmou não acreditar não terem conhecimento

sobre a existência dos dois saneamentos.------------

-----O Sr. Presidente disse que "por terem existido duas intervenções no passado da

Ribeira Brava, relativamente à rede de esgotos, não significa que teúa que haver duas

redes. Uma intervenção podia ser a recuperação da outra." Mais disse que, deu apenas um
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exemplo de um contratempo, sendo que houve outros. Centrou a atenção na questão das

soleiras invertidas e explicou que isso foi tido em conta, referindo as medidas específicas

do projeto sobre o tema. Realçou também a preocupação das pessoas, uma vez que sabem

o que se passou naquela rua aquando dos aluviões e a Câmara auscultou as preocupações

dos munícipes a fim de tentar resolver, na medida dos possíveis, as suas pretensões.------

-----A deputada Cátia Pita (PSD) referiu que a questão das soleiras invertidas é um

planeamento na altura de projeto e que a recolha de águas com uma caleira central

condicionou novamente a situação das soleiras invertidas

-----A deputada Luísa Ponte (PSD) agradeceu o cartão de Boas Festas enviado pela

Càmara,à qual deu os parabéns por toda a dinâmica nalalícia. Questionou para quando a

colocação dos bancos retirados, no adro da Igreja da Tabua, afirmando que a população

mais envelhecida reclama, salientou qus os mesmos foram retirados por altura do verão

para restauro e ainda não foram repostos. A deputada perguntou ainda, para quando a

abertura do primeiro andar do mercado

-----O Sr. Presidente referiu que os bancos foram levados para o armazém para restaurar,

no entanto devido ao fato do carpinteiro da Cãmaranão se encontrar ao serviço, o restauro

dos mesmos hcou a cargo de uma empresa privada. Relativamente ao mercado, referiu

que estão a negociar com o proprietario das lojas paru a entrega das mesmas e o jurista

está a analisar a situação em caso de recusa. Enalteceu a relevância da loja dos frutos

secos do concelho, tendo sido nomeadaparaum premio a nível nacional.

-----A deputada Luísa Ponte (PSD) tomou apalavrae referiu que o mercado não pode ser

apenas uma loja de frutos secos. Questionou sobre a possibilidade de os bancos estarem

prontos antes do Natal, ao que o Sr. Presidente da Cãmarurespondeu afirmativamente. --

-----O Sr. PPJFT Vítor Abreu (PSD) questionou o Sr. Presidente e Vice-Presidente sobre

um barco de grande porte depositado na Corujeira)na estrada do Lombo da Patacha,

havendo já reclamações na Assembleia de Freguesia. Desconhecendo-se o proprietário,

referiu que o barco está praticamente em frente a uma residência, na curva, tapando a

visibilidade de quem por lá circula. Apontou outra situação, na zona da Candelária, junto

à escola, onde existia um banco municipal. Referiu que um morador da zona pegou no

banco e o colocou na sua propriedade, questionou ainda se alguém tinha coúecimento

desta situação. O PJFT referiu também que, na estrada da Santíssima Trindade, existe um
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carro abandonado hâdoze- treze anos, tendo jâa Autarquia colocado o selo e expirado o

prazo, sugeriu que este deveria ser removido, uma vez qtJe já se verifica algum

congestionamento na zoÍra, sobretudo devido ao restaurante existente

-----O Sr. Presidente referiu que a situação será analisada.----------

-----A deputada ZeliaBncamação (RB1) salientou o bom trabalho realizado ao longo do

ano pela Cãmara e por todos os que a representam. Realçou que, ao longo das sessões,

existiram muitas declarações, reclamações e tentativas de resolução, enalteceu a

transparência por parte da presidência e a boa vontade em tentar resolver todas as

situações. Realçou também a existência de um dia semanal para atendimento ao munícipe,

havendo proximidade entre a população e a presidência. Reforçou o facto de este ser um

momento de balanço e de agradecimento por tudo o que foi feito.---

.--------PERIODO DA ORDEM DO DIA--------

Ponto I - Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara e da Situação Financeira,

nos termos do disposto do n.o2, alínea c) do artigo 25.' dalei75l20l3, de 12 de setembro.

-----O Presidente da Câmara tomou apalavra, referindo a obra da marginal, o espaço do

artesão, a reabilitação na rua da vila, o cemitério da Tabua, falou também de uma

intervenção num jardim na freguesia do Campanario, na limpeza de algumas levadas,

trabalhos de recuperação de veredas e colocação de varandas, na estrada do Rodes, os

eventos do concelho, nomeadamente a festa do Viúo com grande dinamismo e com um

bomfeedback. O Sr. Presidente referiu que, na reabilitação urbana, está a ser feito um

trabalho para resolver situações de maior urgência. No que concerne à ârea da educação,

o Sr. Presidente afirmou estarem a comparticipar em vinte e cinco por cento nas

mensalidades das creches e jardins-de-infância. Sobre os manuais, salientou o apoio do

município desde o primeiro até ao nono ano. Referiu ainda o projeto dos manuais digitais,

no quinto ano, sendo 100% suportado pela Secretaria Regional da Educação. O seúor

Presidente informou que, relativamente a material escolar, este foi atribuído desde o

quinto ao décimo segundo ano e na próxima reunião de Câmara está prevista a aprovação

do relatório do apoio ao ensino superior no valor de duzentos mil euros, tendo em conta

o aumento de candidaturas. Sendo o segundo ano da Universidade Sénior verificou-se

uma duplicação do número de inscrições, refletindo assim um elevado dinamismo.

*,/3'
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Reforçou que as candidaturas ao associativismo foram lançadas mais cedo, salientou duas

entidades que não concofferam este ano: São Paulo que há muito não concorre e pela

primeira vez, a Casa do Povo da Tabua. O Sr. Presidente ressalvou o bom trabalho de

parceria realizado ao longo deste ano.

-----O pJFT Vítor Abreu (PSD) referiu a limpeza na estrada da Ribeira da Tabua,

reforçando que a resolução desta deveria ocorrer antes do natal, pelo menos as valetas

que estão cheias de pedras e ervas, o que no caso de chuva intensa poderá causar alguns

transtomos.----

-----O Sr. Presidente respondeu estarem a aguardar que a equipa de rua concluísse o

trabalho na Fajã da Éguas.--

-----A deputada Luísa Ponte (PSD) questionou o que a Cãmara poderia fazer junto das

empresas de telecomunicações, pois na Ribeira da Tabua não se consegue ver televisão,

nem há sinal móvel, as pessoas dessa zona queixam-se da situação, sentindo-se isoladas.-

-----O Sr. Presidente referiu ter-se reunido com a empresa MEO, sobre vários pontos do

Município onde não há rede: na Ribeira da Tabua, em São Paulo e no Lugar da Serra, não

fazendo sentido manter-se a situação atual.-------

-----O Sr. Presidente solicitou à Assembleia a apresentagão dos pontos 2,3 e 4 em

conjunto e posterior votação em separado, tendo sido aceite.

ponto 2 - Discussão e votação da proposta de Orçamento para o ano de2020, nos termos

do disposto na alínea a), do n.o 1, do artigo 25." daleí7512013, de 12 de setembro.-------

ponto 3 - Discussão e votação do Plano Plurianual de Investimento para o ano de2020,

nos termos do disposto na alínea a), do il.o 1, do artigo 25." dalei75l20l3, de 12 de

setembro

Ponto 4 - Discussão e votação do Plano de Atividades para o ano de2020, nos termos do

disposto na alínea a), do n.o l, do artigo 25." da\ei75l20l3, de 12 de setembro.-----------

-----O Sr. Presidente abordou o orçamento com cerca de 14,9 milhões, sendo da receita

corrente um valor de 10 milhões de euros e da receita capital cerca de cinco milhões.

Explicou os valores de diferentes fundos, possíveis aplicações e possibilidade de abertura

para alguns fundos comunitários. Sobre a despesa, informou que o orçamento está

equilibrado, adiantou que as despesas com o pessoal são cerca de 2,5 milhões de euros.

Relativamente à aquisição de bens e serviços estão 3,4 milhões de euros. Desses, 1,2



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

milhões de euros são para a iluminação e edificios públicos. Referiu também que o último

trimestre do corrente ano (201 9) está cabimentado no próximo ano uma vez que a empresa

da Eletricidade nunca fatura no próprio ano. Quanto à despesa capital, o Sr. Presidente

informou existirem duas obras a decorrer e uma no âmbito da Lei de Meios, a aguardar o

visto do Tribunal de Contas. Sendo esta, a recuperação de passagens hidráulicas nas zonas

altas do concelho danificadas desde os temporais de 2010. Referiu a obra no Campanario

e outras obras de proximidade, tais como: alargamento de veredas no Pico Ferreiro, Fajã

da Urtiga, Lombo Cesteiro, Boa Morte e Íra zona da Achada, existindo uma verba para

pavimentação de estradas. Acrescentou ainda a pretensão de investir em painéis

fotovoltaicos para reduzir a despesa e para maior eficiência energética, tornando assim o

concelho mais sustentável. Estando prevista a sua colocação na Escola do primeiro ciclo

da Ribeira Brava. Sobre a iluminação pública, referiu a substituição por lâmpadas LED e

exemplificou onde foram colocadas e os próximos locais a intervir. Deu conta também

de um problema existente no túnel do Campanário, em que a alimentação energética das

ventoiúas está na mesma ligação da iluminação. A Autarquia compete apenas pagar o

valor da iluminação municipal. Concluiu o tema referindo que a poupança dali poderia

ser aplicada noutro sítio, além de todas questões ambientais inerentes. Sobre as atividades

afirmou que são para continuar, dinamizando a cultura e tradições do concelho.

Relativamente às IPSS's o valor atribuído aumentou em vinte mil euros e explicou que,

em apoios monetários, o valor para as creches, associações e programas de emprego da

responsabilidade da Câmara ronda um milhão de euros das contas do Município.

Concluiu referindo que os três documentos apresentados: Orçamento, Plano de

Investimento e o Plano de Atividade, foram aprovados por unanimidade em Reunião de

Câmara e que o Plano de Atividades e o Orçamento tiveram o parecer positivo por

Unanimidade do Conselho Municipal da Juventude, tendo sido a primeira vez que os

jovens se pronunciaram sobre o Plano e Orçamento.-----------

Ponto 2: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade-----

Ponto 3: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade-----

Ponto 4: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade-----

-----Em declaração de voto, o deputado Hélder Gomes (RB1) "congratulou a aprovação

destes pontos, realçando a capacidade de diálogo deste executivo, liderado por Ricardo

e.,A
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Nascimento, assim como a abertura em ouvir propostas, independentemente da cor

política, pautando-s e por fazer política de forma construtiva, realçando também que cerca

de 50Yo deste orçamento é canalizado para o investimento, permitindo colocar no terreno

obras importantes para a Ribeira Brava, entre elas a empreitada de requalificação da

Avenida Engenheiro Ribeiro Pereira que permitiram devolver a marginal Ribeira Brava -

Tabua à população, as obras de requalificação de varias passagens hidráulicas e Taludes

espalhadas por todo o concelho, entre outras, obras estas só possíveis através de uma

parceria e bom relacionamento entre aCãmaraMunicipal, o Govemo Regional e outros

organismos. Este orçamento prevê também um forte investimento nas obras de

proximidade, investimento este na sua totalidade suportado por verbas municipais, entre

elas o alargamento de veredas, possibilitando o acesso automóvel, pavimentação e

reparação de estradas e caminhos municipais, requalificação do acesso ao cemitério da

freguesia do Campanário, entre muitas outras. Por outro lado, o orçamento continua a

manter a aposta, na educação, na área social, desportiva, cultural e ambiental,

disponibilizando um apoio direto as pessoas e investindo mais de um milhão de euros nas

referidas áreas, uma aposta em continuar, com o Cartão do ldoso, a Universidade Sénior,

o apoio à recuperação das habitações degradadas da população mais envelhecida e

carenciada, verba para as associações, IPSS's, bombeiros, juntas de freguesia, e o

fundamental investimento na educação, onde nunca esta autarquia tiúa investido tanto,

nomeadamente, com o apoio em manuais escolares, material escolar e transportes

escolares, apoio aos estudantes do ensino superior em quiúentos euros anuais e o apoio

no pagamento da creche e ensino pré-escolar, todas elas, medidas, elucidativas da aposta

clara nas pessoas e nas famílias, por parte da autarquia liderada por Ricardo Nascimento".

-----Em declaração de voto, a deputada Cristina Basílio pelo grupo de deputados

municipais do PSD, "votou favoravelmente à proposta de orçamento e plano pata2020

por entender que o mesmo contempla várias das preocupações apresentadas pelos nossos

vereadores na Cãmara Municipal, pelo forte apoio do Governo Regional em

investimentos que são estruturantes para o Conselho e que foram propostos no nosso

manifesto eleitoral, e por último, pela manutenção dos apoios e projetos, alguns deles

iniciativa do PSD."
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Ponto 5 - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020, nos termos do

disposto na alínea o), do n.o 1, do artigo 25.' dalei7512013, de 72 de setembro.-----------

-----O Sr. Presidente tomou apalavra salientando afalta de mão-de-obra para realização

de trabalho extemo, estando contemplada a abertura de seis vagas para assistentes

operacionais. Abordou a questão do regime de fiscalização municipal, realçando que o

estatuto de técnico de informática, nunca foi atualizado e o de fiscal municipal apenas foi

atualizado recentemente. Referiu que existe apenas um fiscal municipal e assistentes

técnicos a fazer o trabalho de fiscalização e estes aguardam a sua requalificação para

fiscais municipais. O presidente salientou a situação do Gabinete Técnico e do concurso

paru a chefia da divisão: obras, limpeza e ambiente, em que o Eng. Anatólio ficou como

responsável e com sobrecarga de trabalhos. Sobre o assunto, o autarca referiu a abertura

de concurso para admissão de um engenheiro civil, com experiência. Mencionou também

a necessidade do veteriniírio municipal, o que provavelmente resultará de uma parceria

com o município de Câmara de Lobos, para redução de despesas, pois a própria lei

aplicada na RAM, permite a existôncia de um veterinário por agrupamento de três

muruclplos no maxlmo

-----Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade-----------

-----Em declaração de voto, o deputado Hélder Gomes pelo "Movimento RBI congratula-

se pela aprovação do Mapa de Pessoal da Cãmara Municipal da Ribeira Brava, pois o

mesmo aponta para o número de postos de trabalho necessários para o cumprimento dos

objetivos da organização, caracterizados em função das atividades e competências que o

seu titular se destina a cumprir ou executar, constitui, assim, um instrumento fundamental

de planeamento e gestão estratégica de recursos humanos, permitindo uma visão

integrada e dinâmica desses mesmos recursos, contribuindo para uma cultura

or ganizacional orientad a par a o serviço público ".

Ponto 6 - Discussão e votação da aprovação dos documentos entregues ao município da

Ribeira Brava referentes à fase 2 - Conceção do Procedimento Concursal paraaPrestação

de Serviços de Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados

Procedimento 04/CP/AMRAM/2018 da AMRAM, nos termos e para os efeitos do

disposto nas alíneas g), h), m), n) e o) do n.o 1 do artigo 25." dalei75l20l3, de 12 de

setembro.--
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-----O Sr. Presidente da Câmara referiu que este projeto não tem qualquer custo para a

autarquia e incluí dez municípios da Madeira, sendo pago na totalidade pela AMRAM'

Referiu ainda ser uma mais-valia para o município e passou apalavraao vice-Presidente

Rafael Sousa. O Vice-Presidente referiu que o Regimento de Proteção de Dados é

obrigatório para o setor privado e público. A implementação da proteção de dados tem

sido feita progressivamente junto aos munícipes, com uma ação de sensibiüzaçáo e

informação. Cada local terá princípios e procedimentos adequados. Alertou pafa o facto

de ser imperiosa a sua aprovação. ------

-----Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade'----------

-----A primeira secretária da Assembleia Municipal, Maria Natália Gonçalves da silva'

passou à leitura da minuta das deliberações referente à sessão. Colocada à votação, a

mesma foi aprovada por unanimidade'----

-----E nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal,

declarou encerrada a sessão pelas doze horas, da qual para constar, se lavrou a presente

ata, que eu, MariaN atâliaGonçalves da Silva, primeira secretiária da mesa' redigi' escrevi

e vou assinar conjuntamente com a referida Presidente e segundo secretário, nos termos

do no 2 do arto57,da lei 1512013, de 12 de setembro'-----------

Paços do concelho da RibeiraBtava,l3 de dezembro de 2019

A Presidente da Assembleia,

A 1o Secretária,

O 2o Secretário,
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