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sBssÃo omnqÁnrA DA ASSEMBLETA MLTNICIpAL
Realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte

-----Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a

Assembleia Municipal de Ribeira Brava, no Salão Paroquial da Ribeira Brava, Concelho

de Ribeira Brava, sob a presidência de Rita Maria dos Ramos de Abreu, estando presente

Maria Natália Gonçalves da Silva, como primeira secretiária, e José Carlos de Abreu

Gonçalves como segundo secretário.-

-----Estiveram também presentes os deputados municipais pelo movimento RBl: 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, Rúben André Freitas Nunes e Zélia Maria Pereira da

Encarnação; pelo PSD: Cristina Maria de Sá Godiúo Basílio, Teresa Maria da Côrte

Gonçalves Nunes, João David Jardim de Sousa, José Jorge Fernandes de Ornelas, Luísa

Maria Sousa Gonçalves Ponte, André Geraldo da Côrte, Carlos dos Ramos Andrade e

Cátia PereiraPita; pelo PS: Fábio Nelson Faria dos Santos; pelo JPP: Marco Nuno daLuz

das Almas.

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

Correia Martins (PJF Ribeira Brava), João José Gonçalves (a representar João Batista

Pereira Silva - PJF Campaniírio), 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, o Vereador Paulo Santos Andrade, o Vereador Manuel

Inácio da Corte e o Vereador Horácio dos Ramos Ferreira.

-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia

de Campanário não pôde estar presente, fazendo-se representar pelo Sr. João José

Gonçalves, tesoureiro da referida Junta de Freguesia.

-----Pelas dez horas e dezanove minutos e após verificada a existência de quórum, a Sra.

1.

Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão
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-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que as deputadas municipais: Maria

Natália Gonçalves da Silva e Orlanda de Jesus Silva não podem exercer o voto referente

àata daúltima sessão de Assembleia, pelo fato de não terem estado presentes na mesma.

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

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

-----A Sra. Presidente da Assembleia passou à leitura de uma Comunicação do Conselho

Municipal da Juventude da Ribeira Brava, em anexo.

----- O Sr. deputado Hélder Gomes (RB 1) interveio e apresentou uma proposta intitulada:

"Proposta de Recomendação: Solicita-se ao Governo Regional da Madeira que sejam

tomadas as medidas necessárias para a suspensão e revogação da autorização da

instalação de novas jaulas".----

-----A deputada Teresa Nunes (PSD) interveio para sugerir que fosse dado algum tempo

para discussão interna do documento apresentado, tendo sido concedidos dez minutos

pa"ra esse hm. --------

-----O Sr. deputado Hélder Gomes (RBl) referiu que a ooProposta de Recomendação"

apresentada é uma proposta política a ser alvo de votação. Esta proposta tem como

objetivo alertar o GR para a reflexão sobre a instalação destas novas jaulas, tendo em

conta que a população da Ribeira Brava é contra a instalação e aumento de jaulas de

piscicultura no concelho. O Sr. deputado Hélder Gomes solicitou a todos os presentes que

se identificassem com a proposta apresentada que a subscrevessem. -------

-----A deputada Teresa Nunes (PSD) questionou o Sr. Presidente da Câmara, Ricardo

Nascimento sobre a postura da Câmara Municipal relativamente ao assunto em debate e

à proposta apresentada.

-----O Sr. Presidente da Càrnara, Ricardo Nascimento referiu que: "a posição da Câmara

da Ribeira Brava foi manifestada em 2019, aquando da intenção de colocação de jaulas

em frente à Fajã dos Padres. Em 2019 houve um pedido de parecer à Autarquia relativo

à colocação de jaulas frente à Fajã dos Padres, quase na fronteira com os mares do Cabo

Girão. Foi apresentado um parecer negativo em reunião de Câmara, tendo sido aprovado

por unanimidade. Informou ainda que" na próxima reunião de câmara será levada uma

proposta de parecer negativo sobre a colocação de jaulas nos maÍes da Ribeira Brava e

ainda o Relatório de Avaliação Ambiental". Adiantou ainda que o referido parecer não é
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vinculativo, sendo a entidade licenciadora a Secretaria do Mar e Pescas. O sr. Presidente

da cãmara abordou também o impacto visual das referidas jaulas, referindo que o nosso

concelho já contribuiu nesta área.

----- A Proposta de Recomendação foi colocada à votação e foi aprovada por maioria com

umtotal de14 votosafavor:12RBl; I PS; I JPPe ll votosdeabstençãodoPSD.

-----A deputada Teresa Nunes (PSD) apresentou a seguinte declaração de voto: o'O grupo

de deputados do PSD votou na abstenção por considerar que a proposta foi apresentada

de forma inesperada, sem quaisquer elementos de suporte, nomeadamente o paÍecer

técnico referido pelo sr. deputado Hélder Gouveia, também pelo facto deste grupo

parlamentar não entender arazão da subscrição e assinatura dos deputados, no referido

documento quando esta é apenas uma proposta de recomendação submetida a votação".-

-----O deputado Hélder Gomes (RBl) interveio referindo que "esta proposta está em

discussão pública. Nós, como deputados municipais, devemos ser os maiores interessados

em defender o concelho, toda a população teve conhecimento deste assunto com

antecedência, só não quis debater quem não quer..."

-----O deputado Marco Almas (JPP), interveio paÍa apresentar um voto de protesto pela

intenção do aumento do número de jaulas paÍa piscicultura, nos mares do município da

Ribeira Brava. O seúor deputado que a Ribeira Brava reforçou que o concelho da ribeira

bravajá contribuiu neste tipo de projeto com as jaulas já instaladas e abordou o efeito

negativo do impacto visual na instalação de mais jaulas, reforçando a ideia de que "

embora haja pessoas em teletrabalho, as pessoas da Ribeira Brava não estão em

telecomando ! "---------

----- O Voto de Protesto foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria com 14

votos a favor: 12 RBl; I PS; 1 JPP e 1l votos de Abstenção do PSD. ------

-----O deputado Hélder Gomes (RB1) interveio para solicitar ao Sr. Presidente daCãmara,

um breve balanço sobre diferentes temas, tais como: a aplicação do regulamento do

ensino superior, nomeadamente no número de bolsas de apoio ao ensino superior que

foram atribuídas, se verificou-se a existência ou não de algum problema na sua

atribuição; a aplicação, pelo segundo ano, do apoio às creches que apresentou um

aumento de 40%o relativamente ao ano anterior; o respetivo valor em termos de
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investimento paÍa aCâmaraMunicipal; sobre a conclusão de várias obras prometidas no

manifesto e quais são as datas previstas para ficarem disponíveis à população; -----------

----- O Sr. Presidente da Câmara referiu que no que diz respeito ao apoio aos estudantes

universitários, foi feita uma alteração ao regulamento que permitiu uma maior

abrangência de candidaturas. Referiu que cerca de 350 alunos universitarios já receberam

a aprovação para este apoio, correspondendo a uma verba superior a 181 mil euros.

Alertou também para questões excecionais, devido à situação pandémica atual e que

surgiram por falta de conhecimento e acompanhamento do processo por parte dos

interessados. No entanto todos os excluídos já foram notificados no âmbito da audiência

de interessados de forma a poderem reverter esta situação. Sobre o apoio às creches/

jardins de infância referiu que, pela proposta da vereação do PSD, aceite e aprovada por

unanimidade, houve um aumento de 25%o para 40%o, do apoio o que representa um

encargo médio mensal, paÍa o município, de 5000 a 5500 euros. Relativamente às obras

previstas, informou que se encontram varias obras no terreno, algumas praticamente

concluídas, tais como o Espaço do Artesão, a vereda de acesso ao Calhau da Lapa e o

acesso ao cemitério, no Campanário e também o Camiúo dos Moinhos, em São Paulo.

Indicou também que foram iniciados os trabalhos de limpeza rras encostas da zona de

acesso à Furna. Referiu pequenas obras, com menor visibilidade, por todo o concelho e

especificamente situações resultantes do mau tempo e que foram alvo de intervenção. ---

-----O deputado Hélder Gomes (RB1) solicitou também um balanço sobre a aplicação do

regulamento das habitações degradadas, detalhadamente no que foi executado, nesta área.

Realçou que o regulamento indica um incremento em 50Yo na verba prevista para este

fim, questionando sobre o número de situações pendentes.

----- O Sr. Presidente da Câmara referiu que este apoio camarário é mais amplo, pois permite

atribuir material e valores monetários para a empreitada / mão-de-obra, ajudando várias

famílias resolvendo muitas situações complicadas, pelo que a respetiva verba duplicou

relativamente ao ano transato.

-----O PJFT Vítor Abreu (PSD) interveio sobre o mau tempo, relativamente ao

entupimento dos ribeiros. Referiu que ao contrário do que foi feito na Tabua, primeiro

deveria ser recuperado o ribeiro de cima. Falou também noutra situação em que o ribeiro

foi esquecido aquando de uma nova estrada, o que no presente leva ao mesmo invadir a
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estrada em questão. Sugere que seja lá feito um viaduto paÍa dar continuação ao

escoamento da água paru a ribeira. Abordou também a estrada da Ribeira da Tabua, que

não possui proteção em parte e sugeriu que fossem colocadas umas barreiras de proteção,

nas iáreas mais perigosas. Referiu também a necessidade de colocação de espelhos, um na

estrada da Ribeira da Tabua e outro na zona da Candelaria - Zimbreiros. ------

-----O Sr. Presidente tomou a palavra indicando estar prevista a recuperação da Ribeira

da Tabua, para a passagem hidráulica, a ser executado no próximo ano. Referiu que na

zona superior, foi possível desentupir o ribeiro. Sendo que a zona inferior será alvo de

intervenção, logo que seja possível. Relativamente às barreiras e aos espelhos, os mesmos

estão em análise. Sobre estes últimos apontou ainda a questão financeira, um investimento

constante, vmavez que são frequentemente retirados por terceiros dificultando o trabalho

da Autarquia.

-----O PJFT Vítor Abreu (PSD) reforçou que relativamente ao espelho da Candelária, este

foi partido por uma viatura de uma firma de construção, devidamente identificada pelo

fiscal municipal, pelo que sugeriu a responsabilidade do mesmo.

-----O deputado Marco Junqueira (RBl) abordou a obra de canalização da ribeira da

Tabua, de forma a ser incluído o asfaltamento desse troço, na empreitada,paramelhorar

as condições de mobilidade.-----

-----O Sr. Presidente referiu ser um apontamento que irá ser analisado.

--------PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------

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

nos termos do disposto naalínea c), do n.o 2, do artigo 25.o dalei75l20l3, de 12 de

setembro;-

-----O Sr. Presidente abordou a situação pandémica atual e as implicações que trouxe à

Autarquia e as vidas dos munícipes, referiu o programa de apoio ao emprego

contemplando cerca de vinte e dois munícipes. Reforçou que este programa é uma medida

de apoio para as despesas enquanto as pessoas procuram um trabalho mais estável.

Realçou o reforço no apoio às creches e jardins-de-infância e a nível de material escolar.

No caso do ensino secundário, o apoio duplicou. Referiu também o apoio aos manuais do

primeiro ciclo, abordando a parceria com a Secretaria da Educação e o desafio aceite pelas
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Autarquias da Ribeira Brava, Calheta e São Vicente, a nível da implementação dos

manuais digitais para o sétimo ano. Mencionou a continuagão do empréstimo de manuais

aos alunos, do oitavo e nono ano, que não tiúam direito pela Ação Social. Está a ser

disponibilizadauma ferramenta para o ensino à distância, nomeadamente a aquisição do

serviço da escola virtual para o terceiro e quarto ano. Realçou o programa do idoso; a

reabilitação das habitações; a redução/isenção de rendas aos comerciantes; a manutenção

dos espaços; as situações consequência dos temporais; empreitadas concluídas e outras

que estão em concurso público para irem para o terreno. Deixou também uma palavra de

apreço ao Govemo Regional pela canalização da ribeira na Tabua, adiantou que as

festividades natalícias foram suspensas, mas que iria acontecer uma feira de natal durante

o dia, para a venda de produtos agrícolas e iguarias. Reforçou estar a trabalhar para a

melhoria do concelho

Ponto 2 - Discussão e votação da proposta de Orçamento para o ano de 202I, nos termos

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

Ponto 3 - Discussão e votação do Plano Plurianual de Investimento para o ano de202l,

nos termos do disposto na alínea a), do fl.o l, do artigo 25.o dalei75l20l3, de 12 de

setembro.--

Ponto 4 - Discussão e votação do Plano de Actividades para o ano de 2021, nos termos

do disposto naalíneaa), do n.o 1, do artigo 25.o dalei75l20l3, de 12 de setembro.-------

-----O Sr. Presidente sugeriu a análise dos três pontos em conjunto, sendo a votação em

separado

-----O Sr. Presidente referiu que o orçamento para dois mil e vinte e um é um orçamento

de cerca de quinze milhões e oitocentos mil euros. Informou de algumas verbas pendentes

e que estão ainda contempladas, indicando por exemplo a Lei de Meios. Abordou tambóm

os seguintes tópicos: impostos diretos e indiretos; transferências correntes,

nomeadamente fundo de equilíbrio hnanceiro e fundo social municipal; vendas e

arrendamentos; transferências de capitais e empréstimos já aprovados em Assembleia

Municipal. Reforçou que o orçamento prevê ataxa mínima de IMI, a redução do IMI

familiar no miíximo e a isenção da DERRAMA. A nível da despesa, informou sermos o

município com menor despesa em recursos humanos, em relação ao orçamento.

Mencionou a aquisição de bens e serviços; transferências correntes monetárias para
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terceiros e a despesa capital. Concluiu referindo que este orçamento reflete maior peso de

investimento do que em gastos correntes, tendo sido o orçamento mais trabalhoso até à

data. Indicou também que as medidas de apoio são para manter, o apoio às creches, os

manuais para o primeiro ciclo. Prevê a implementação de manuais digitais para o oitavo

ano, escola virtual, material escolar, apoio ao ensino superior, prémios de mérito,

Universidade Sénior, transportes e visitas de estudo, reabilitação de habitações, apoio ao

idoso, apoio ao doente oncológico, indicou as atividades desportivas, culturais e sociais

com a finalidade de dinamizar o comércio. Realçou o trabalho desenvolvido pelas

associações e juntas de freguesia. Sobre investimentos, referiu a aquisição do edificio; o

investimento em redes viarias, reabilitação e alargamento de veredas para permitir o

acesso a um maior número de habitantes. Realçou o esforço da autarquia em conter a

dívida e a redução de encargos que têm se refletido em novos investimentos e apoios

sociais. Cumprindo assim com compromissos estabelecidos com a população do

concelho. Relativamente ao Plano Plurianual de Investimento, informou a existência de

obras e projetos que não conseguiram colocar no terreno por falta de fundos, no entanto

consta no mapa de investimentos para posterior candidatura imediata, sem revisões

orçamentais. -----------

-----O deputado Marco Almas (JPP) solicitou informação sobre a taxa de execução

orçamental dos investimentos ataxa de execução de receita nos últimos anos.-----

-----O Sr. Presidente referiu não dispor dados específicos no momento, no entanto, em

dois mil e dezanove verificou-se uma taxa de execução superior a oitenta e cinco por

cento. Relativamente ao ano de dois mil e vinte, a última execução que dispuúa era na

ordem de quase sessenta e cinco por cento na receita e sessenta e um por cento na despesa.

Mais informou que dois a três anos atrás, a execução foi inferior a oitenta e cinco por

cento pelo que a Assembleia recebeu um alerta precoce da DGAL

-----Deliberação do Ponto 2: Colocado à votação, foi aprovado por maioria, com 23

votos a favor: 1 I PSD e 12 RBI; 2 abstenções: PS e JPP

-----Em declaração de voto, a deputada Teresa Nunes (PSD) referiu que: "O grupo de

deputados do PSD vota favoravelmente no orçamento por entender que este contempla

várias preocupações e propostas apresentadas pelos nossos vereadores na câmara

municipal e pelo contínuo apoio do Governo Regional em investimentos que são
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estruturantes para o concelho."

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

-----Deliberação do ponto 4: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.--------

-----Em declaração de voto, o deputado Hélder Gomes (RB1) afirmou: "O Movimento

Independente RBI congratula-se pela aprovação, do orçamento, plano plurianual de

investimentos e atividades, elaborado e apresentado pelo executivo do RBl, realçando,

assim, o exemplo, da capacidade de diálogo deste executivo, na abertura em ouvir

propostas, independentemente da cor política, pautando-se o mesmo por fazer política de

forma construtiva. Sendo um facto que cerca de 50Yo deste orçamento é canalizado para

o investimento, permitindo assim ao executivo pôr no terreno obras de proximidade,

investimento suportado na sua totalidade por verbas municipais, entre elas a recuperação

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

de estradas e camiúos municipais, entre muitas outras, obras importantes paraamelhoria

contínua da qualidade de vida dos ribeira-bravenses. Por outro lado, o executivo continua

a manter forte e fundamental aposta, na educação,naârea social, desportiva, cultural e

ambiental, disponibilizando um apoio direto às pessoas e investindo mais de um milhão

de euros nas referidas áreas, prevendo a continuação do Cartão do Idoso, e da

Universidade Sénior, reforçando ainda o apoio à recuperação das habitações degradadas

da população mais envelhecida e carenciada, mantem a verba paÍa as associações,

bombeiros, juntas de freguesia. Também o apoio com os manuais escolares, material

escolar e transportes escolares, escola virtual, apoio aos estudantes do ensino superior em

quiúentos euros anuais e o apoio no pagamento da creche e ensino pré-escolar são

medidas, todas elas, elucidativas da aposta clara nas pessoas e nas famílias, por parte da

autarquia, através do executivo RBI .))----------'

-----Ponto 5 - Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2021, nos termos

do disposto na alínea o), do n.o l, do artigo 25.o dalei75l20l3, de 12 de setembro.-------

-----O Sr. Presidente informou que o mapa de pessoal sofreu uma alteração, tendo sido

contemplado o aumento de duas vagas na ârea de animação cultural, uma para integrar o

espaço intergeracional de São João e outra para a Casa do Artesão. Referiu incluir uma

vagapara técnico de informática.

Deliberação: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.---
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-----Em declaração de voto, o deputado Hélder Gomes (RBl) afirmou: "O Movimento

independente RBl congratula-se pela aprovação de forma unanimidade 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,

caracteizados em função 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,

contribuindo para uma cultura organizacional orientadaparu o serviço público."--

-----Ponto 6 - Atualização das taxas e outras receitas para o ano 2021, em conformidade

o disposto na alínea b), n.o I do artigo 25." daLei75l20l3 de 12 de setembro conjugado

com o n.o 2 do artigo 6.o do Regulamento municipal das taxas e outras receitas do

município da Ribeira Brava.-----

-----O Sr. Presidente tomou a palavra informando ser uma competência da assembleia,

fazer atualizações das taxas anualmente. Pelo que se pede a manutenção das taxas, pois a

taxa de inflação foi negativa. -----------

Deliberação: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.----

-----Ponto 7 - Nomear à entidade PMVC-CONSULTADORIA, LTNIPESSOAL, LDA.,

como auditor externo do Município da Ribeira Brava pelo período de dois anos, em

conformidade o disposto no n.o 1 do artigo 77" daLei73l20l3 de 3 de setembro.

----- O Sr. Presidente tomou a palavra informando que de acordo com a lei compete à

Assembleia nomeiìr o auditor externo, explicando que foi feito um procedimento

concursal sendo escolhida a mesma empresa dos últimos dois anos, pelo mesmo valor.

Referiu que falta a aprovação da assembleiapara a adjudicação do serviço.

Deliberação: Colocado à votação, foi aprovado por maioria, com 24 votos a favor: I 1

PSD, 12 RB1 e 1 JPP. E 1 abstenção do PS

-----Ponto 8 - Projeto de Relevante Interesse Municipal (PzuM), apresentado pela Casas

do Calhau daLapa- Empreendimentos Turísticos, Lda, em conformidade com artigo 81o,

82o e 83o do Regulamento do PDM, ratificado pela resolução no 80212015 da Presidência

do Governo Regional e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. -------

-----O Sr. Presidente informou a existência de um projeto de um hotel junto à escola

básica do 2o e 3o ciclo C.J.J.G.A. do Campanário. A empresa responsável está a solicitar
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que seja considerado um PRIM. Referiu também tratar-se de um projeto que permitirá

um investimento na ordem dos cinco milhões de euros, naáneaturística e de restauração,

o que será uma mais-valia para o concelho, atraindo maior potencial para aquela zona. O

Sr. Presidente indicou que este projeto foi alvo de consulta púbica não havendo qualquer

contributo. Reúne as condições para ser considerado um PRIM de acordo com as

premissas que se encontram no Plano Diretor Municipal.

Deliberação: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.---

-----O Deputado Hélder Gomes (RBl) apresentou a seguinte declaração de voto: "O

Movimento independente RBl congratula-se pela aprovação de forma unanimidade de

mais um Projeto de Relevante Interesse Municipal, desta vez para o projeto de uma nova

unidade hoteleira a ser contruída do Campanário, demostrando que o investimento é

levado muito a sério pelos executivos liderados por Ricardo Nascimento, criando as

condições e confi ança necessárias ao investimento."------

-----Ponto 9 - A ratificação da deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessão

de 26 de junh o 2020, aprovada por maioria, sob proposta da Càmara Municipal da Ribeira

Brava datada de 2810512020, não são alteradas quer por elementos de facto quer por

elementos de direito, aprovando sob proposta da Câmara Municipal e nos termos do artigo

7o e no I do artigo 17o do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo

Decreto -Lei no 30712009 de23 deoutubro na sua atual redação, as Área de Reabilitação

Urbana (ARU) da Vila da Ribeira Brava, da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de

Campanario, da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Tábua, e da Área de Reabilitação

Urbana (ARU) da Serra de Água e a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática

da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Vila da Ribeira Brava, da Área de Reabilitação

Urbana (ARU) de Campaniírio, da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Tábua, e da

Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Serra de Água, orientada por um Programa

Estratégico Reabilitação Urbana (PERU), nos termos do artigo 7o e no 1 do artigo 17.o do

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e em conformidade com o disposto

alínea r), ÍÌ.o l, do artigo 25.o daLei75l20l3, de 12 de setembro

-----O Sr. Presidente explicou que esta proposta veio à assembleia na sessão de vinte e

seis dejunho, altura em que não poderiater sido apreciada, sem o parecer do Instituto de

habitação e da reabilitação urbana a nível nacional, que não chegou atempadamente.
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Tendo em conta que não houve alterações à última proposta, o Sr. Presidente informou

tratar-se apenas da junção do parecer e respetiva análise, sendo uma questão apenas

processual.

-----A Deputada TeresaNunes (PSD) questionou se o termo adequado é uma "ratiftcação"

emvez de "retificação". -------

-----O Sr. arquiteto do município Paulo Jardim, explicou que o que se pretende é apenas

consolidar a decisão tomada pela Assembleia Municipal em junho.

-----Após discussão sobre o assunto, a assembleia considerou tratar-se de uma
ooratificação"

Deliberação: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.-----------

-----A primeira secretária da Assembleia Municipal, Maria Natália Gonçalves da Silva,

procedeu à leitura da minuta das deliberações referentes 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 onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual para

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

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

e segundo secretário, nos termos do n" 2 do arto57, da lei 7512013, de 12 de setembro.---

Ribeira Brava, 18 de dezembrc de 2020.

A Presidente da Assembleia,

A 1o Secretária,

O 2o Secretário,

1.L


