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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAI,
Realizada no dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte e um

-----Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a

Assembleia Municipal de Ribeira Brava, no edifício do Salão Paroquial 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 secretário.-

-----Estiveram também presentes os deputados municipais pelo RBl: Bruno Mino Garcês

Mendes Correia, Hélder Manuel Gouveia Gomes, Jordão José Andrade de Abreu,

Orlanda de Jesus Silva, Marco António Abreu Junqueira, Teresa de Jesus Pestana Pestana

Marcos, Rúben André Freitas Nunes e Zelia Maria Pereira da Encarnação; pelo PSD:

Cristina Maria de Sá Godinho 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 CëtiaPereira Pita; pelo pS:

Fábio Nelson Faria dos santos; pelo JPP: Marco Nuno daLuzdas Almas.

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

Correia Martins (PJF Ribeira Brava), João Batista Pereira Silva (PJF Campanário),

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, o Vereador Jorge Manuel Faria dos Santos e o Vereador Horácio dos

Ramos Ferreira.---

-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que o deputado Telmo Ricardo da

Conceição Marques de Freitas não pôde estar presente, tendo sido substituído pela

deputada Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos.
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-----pelas dez horas e dezoito minutos, após verificadaa existência de quórum, a Sra'

Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão.

-----A Presidente da Assembleia informou que, pelo fato de não ter estado presente na

última sessão, o PJF Campanário Sr. João Batista Pereira Silva, náo farâparte da votação

da referente ata, ---'--

-----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 Sr.u Presidente da Assembleia informou que o Sr. Presidente da Càmara, Ricardo

Nascimento, reencaminhou do Tribunal de Contas o documento Homologação da

Verificação Interna da Conta de Gerência de 2018, para conhecimento da Assembleia,

tendo o referido documento sido enviado a todos os deputados no dia L710212021'

Informou também que foram enviados documentos da ANAM a todos os deputados, no

dia 1510212021. A Sr.u Presidente mencionou também o Inquérito por Questionário,

enviado a todos os membros da assembleia, alusivo ao Direito de Oposição e Impacto da

Pandemia COVID-I9 no Funcionamento da Democracia Local'

;;;,;;-;;;;;;:.-ï:Ï:"JJi,:Ï-ïÏÏ,::ï;;;,;;;.;;;;,
nos termos do disposto na alínea c), do fl.o 2, do artigo 25.'dalei75l20l3, de 12 de

setembro;--

-----O Presidente daCãmaratomou apalavra e salientou que a informação escrita foi

disponibilizada a todos os presentes. Referiu que, a nível social, o trabalho continua a ser

desenvolvido nomeadamente o Programa de Emprego; o apoio às famílias com carência

financeira, no âmbito do regulamento de reabilitação urbana; o apoio às famílias dos

alunos das creches e jardins-de-infância que registou um aumento de 25o/o paru 40Yo; o

apoio aos idosos no âmbito do cartão do idoso; o bom encaminhamento de algumas

situações para o Instituto da Habitação, quando não podem ser resolvidas pelo Município.

A nível educacional referiu um apoio constante e no que respeita às obras previstas referiu

várias descritas e o cumprimento do Plano de Investimento, para o corrente ano civil,

aprovado em Assembleia. Dirigiu também palavras de apreço ao Delegado de Saúde, Dr.

Ricardo Nóbrega, pela sua total disponibilidade. Referiu também que tem mantido
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contacto regular com o mesmo, para um melhor acompanhamento da situação

epidemiológica do Município. Informou ainda que tem participado, semanalmente, em

reuniões por videoconferência com o sr. Secretário Regional da Saúde. Salientou que o

controlo da pandemia se trata de um trabalho que depende de toda a comunidade pelo que

todos temos de adotar os hábitos aconselhados no nosso dia-a-dia e transmiti-los aos

nossos próximos, tais como etiqueta respiratória, o uso da máscara, o distanciamento

aconselhado e evitar grandes proximidades e aglomerações. O Sr. Presidente destacou

que a vacinação já teve início na Ribeira Brava, através do Centro de Saúde. Embora o

Governo Regional, teúa já definido o pavilhão da Ribeira Brava como local de

vacinação, quando for necessário um espaço maior e houver um maior número de vacinas.

Informou ainda que, a nível financeiro terminou o ano civil de 2020 com uma dívida a

rondar os 1,3 milhões. Realçou que, pela primeira vez foram emitidas faturas à Câmara

em 2020 e nenhuma ficou por pagar, Referiu o Relatório de Contas do ano de 2018,

aprovado sem qualquer recomendação pelo Tribunal de Contas. Realçou que as contas

refletem o bom trabalho do serviço de contabilidade da Autarquia e que "desde as contas

de 2014 que até hoje não recebemos qualquer recomendação do Tribunal de Contas na

aprovação das contas de gerência." Os eventos foram todos adiados devido a situação

pandémica atual. -------

Ponto 2 - Retificação à deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessão de 18 de

dezembro de 2020, nomeação de Fortunato & Rafael, S.R.O.C, LDA, como Auditor /
Revisor Externo das Contas do Município da Ribeira Brava, em conformidade com o

disposto no n.o l, do artigo 77 .o daLei 7312013 de 3 de setembro.--

-----O Sr. Presidente referiu que a retificação é para aalteração da empresa, uma vez que,

por engano dos serviços, houve uma troca nas empresas.----------

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

Ponto 3 - Aprovação da Primeira Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio ao

Associativismo no Concelho da Ribeira Brava, em conformidade com a alínea g) do n.o

1 do artigo 25." daLei75l20I3, de 12 de setembro

-----O Sr. Presidente deu apalavraao Vice-Presidente Rafael Sousa, referindo que estava

descrito no 1o artigo as principais alterações. Referiu que a alteração dá sobretudo

prÌmazia à parte dos recursos humanos, no apoio a quem trabalha para as associações e
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para os clubes, correspondente a uma verba no valor de 50 mil euros para ajuda às

entidades para os seus funcionários.

Deliberação do Ponto 3: 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 seúora Presidente da Assembleia Municipal,

declarou encerrada a sessão pelas dez horas e trinta e sete minutos, da qual para constar,

se lavrou a presente ata, 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 no 2 do arto57, da lei 7512013, de 12 de setembro.----------------

Ribeira Brava, 23 de fevereiro de202l

A Presidente da Assembleia,

A 1o Secretária,

O 2o Secretário,
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