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Assembleia Municipal de Ribeira Brava

MINUTA DA o onowÁRtA DE 2g DE DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na Casa

do Povo da Tabua, Concelho de Ribeira Brava, e conforme determina o art.e 27
da Lei n.e 75/20L3, de L2 de abril, teve lugar a sessão ordinária da Assembleia
Municipal de Ribeira Brava, estando presentes:

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

Secretário: --José Carlos Abreu Gonçalves

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

Vereadores: -RafaelJoão Figueira Sousa (RB1)

ndra José Abreu VÍlanova (RB1-)

-----Paulo Santos Andrade (RB1)

-----Manuel lnácio da Corte (PSD)

-----Horácio dos Ramos Ferreira (PSD)

Deputados:---Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos (RBi.)

-----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)

oão David Jardim de Sousa (PSD)

osé Jorge Fernandes de Ornelas (PSD)

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

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

-----Celestino Gomes Sebastião ( RBL)

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

-----Marco António Abreu Junqueira (RB1_)

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

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

76 lia Maria Pereira da Encarnação (RB1)

rlos dos Ramos Andrade (PSD)

-----Rúben André Freitas Nunes (RBL)

a Pereira Pita (PSD)

Presidentes Junta: - Marco Nuno Correia Martins (RB1

---João Batista Pereira Silva (PSD)

---Francisco Paulo Pestana (PSD)

---Vítor Francisco Gomes de Abreu (PSD)

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

sessão, pelas 10 horas e trinte e dois minutos

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de vinte e seis de junho de dois

mil e vinte

Deliberação: Aprovada por Unanimidade (21 votos)-----

Apreciação e votação da ata da sessão extraordinária de vinte e quatro de julho

de dois mil e vínte

Deliberação: Aprovada por Unanimidade (23 votos)----

PERIODO DA ORDEM DO DIA

Ponto I - lnformação escrita do Senhor Presidente da Câmara e da Sítuação

Financeira, nos termos do disposto na alínea c), do n.e 2, do artigo 25.s da lei

75/20t3, de 12 de setembro;
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Ponto 2 - Discussão e votação da Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem
para o ano de 2O2L, ao abrigo das alíneas b) e c) do n.e l- do artigo 25.s da Lei

n.e 75/2OL3, de 12 de setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 3 - Discussão e votação da fixação da taxa de lMl para o ano de 2020, ao
abrigo das alíneas c) e d) do n.e 1 do artigo 25.s da Lei n.e 75/20L3, 12 de
setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 4 - Discussão e votação da fixação da taxa de lMl Familiar para o ano de
2020, ao abrigo das alíneas c) e d) do n,e 1do artigo 25.s da Lei n.e 7S/20I3,t2
de setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 5 - Discussão e votação da fÍxação da taxa de Participação no lmposto
sobre o Rendimento das Pessoas Síngulares (lRS) para o ano de2021,, ao abrigo
das alíneas b), c) e d) do n.e 1 do artigo 25.e da Lei n.e 7S/20L3, t2 de
setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 6 - Discussão e votação da autorização prévia para aquisição do imóvel
denominado "Edifício Público da Ribeira Brava", ao abrigo do disposto na alínea
í), do n.e 1 do artigo 25.e da Lei n.e 75/20L3,12 de setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade---------

Ponto 7 - Discussão e votação da autorização para a contratualização de um
empréstimo que permita a aquisição do "Edifício Público da Ribeira Brava" a
financiar por empréstimo bancário de médio longo prazo, até o montante de
1.500.000,00 €, cujo prazo do contrato será de l-80 meses, nos termos do
disposto na alínea f) do n.e 1 do artigo 25.s da Lei n.e 75/2013,12 de setembro;
Deliberação: Aprovado por Unanimidad E-

Ponto 8 - Discussão e votação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão,
Íncluindo os Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas - 2O1r9 conforme o
disposto na alínea a), do n.e 2 do artigo 25.s da Lei n.e 7S/2O13, 12 de
setembro;
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Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 9 - Discussão e votação da primeira alteração ao Regulamento de Apoio à

Formação Académica Superior em conformidade com a alínea g), do n.e 1 do

artigo 25.e da Lei n.e 75/2OL3,12 de setembro;
Deliberação: Aprovado por U na n i m idade----------

Ponto 10 - Discussão e votação do projeto de Regulamento Municipal dos

HorárÍos de Funcionamento dos Estabelecimentos ComerciaÍs e Prestação de

Serviços do Município da Ribeira Brava em conformidade com a alínea B), do n.e

1- do artigo 25.e da Lei n.e 75/2OL3, L2 de setembro;
Deliberação: Aprovado por Unanimidad

Ponto 11 - Discussão e votação do pedido apresentado pela AMRAM sobre a

elaboração de Cartografia Digital, em modo vetorial, com um nível de detalhe

ND2, e submeter à aprovação da Assembleia Munícipal, nos termos e para os

efeitos da alínea K) do n.e 1 do artigo 25.e da Lei n.e 75/2013, 12 de setembro;

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

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

do art.e 57e, da Lei 75/20L3, de L2 de setembro, delibera aprovar por

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

Municipal, declarou encerrada a sessão pelas doze horas e quarenta e sete

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 ne 2 do artel7, da lei

75/20t3, de L2 de setembro.----------

Ribeira Brava,28 de Setembro de2O2O

A Presidente da Assembleia,

O Secretário,

al^n;í Arr,t/rl aU úrJ*"I ?/r^ar'^


