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Assembleia Municipal de Ribeira Brava

ATA N.'20t2021

sBssÃo onnnÁnrA DA ASSEMBLEIA MUNTcIpAL
Realizada no dia 23 de abril de dois mil e vinte e um

-----Aos vinte e três dias do mês de abril 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 e como primeira secretiíria a deputada

municipal Maria Natália Gonçalves da Silva.---

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

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

Abreu, Orlanda de Jesus Silva, Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos, Telmo Ricardo

da Conceição Marques de Freitas,Zélia Maria Pereira da Encarnação e Rúben André

Freitas Nunes; pelo PSD: Luís Gaudêncio Fernandes, Teresa Maria da Côrte Gonçalves

Nunes, João David Jardim de Sousa, José Jorge Fernandes de Omelas, Luísa Maria Sousa

Gonçalves Ponte, André Geraldo da Côrte, Carlos dos Ramos Andrade e Cátia Pereira

Pita; pelo PS: Fábio Nelson Faria dos Santos e pelo JPP: Marco Nuno daLuzdas Almas.-

-----Como representantes das Juntas de Freguesia estiveram presentes: Cristina Pestana

Homem Freitas (Em representação de 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 e o Vereador Horácio dos Ramos Ferreira.

-----Pelas dez horas e vinte e cinco minutos, após verificada a existência de quórum, a

Sra. Presidente da Assembleia declarou abertaa sessão

-----A Sra. Presidente da Assembleia começou por colocar à votação a inclusão dos

documentos previamente enviados, no dia 20 de abril, na Ordem de Trabalhos da presente

Sessão.

-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que, os deputados Cristina Maria de Sá

Godiúo Basílio e Marco António Abreu Junqueira não puderam estar presentes fazendo-
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se substituir por Luís Gaudêncio Fernandes e Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos

respetivamente. Mais informou que, o PJF da Ribeira Brava, Marco Nuno Correia

Martins, também não pôde estar presente fazendo-se representar por Cristina Pestana

Homem Freitas.

-----A Sra. Presidente da Assembleia também informou que os deputados: Telmo Ricardo

da Conceição Marques de Freitas, Luís Gaudêncio Fernandes e Cristina Pestana Homem

Freitas não votam aatadaúltima sessão pelo fato de não terem estado presentes.

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

última sessão, que colocada à votação foi aprovada por unanimidade (com 21 votos a

favor).-----

-----A deputada TeresaNunes (PSD) apresentou o seguinte voto de pesar, em homenagem

ao colega Emanuel Higino Fernandes: "O grupo de deputados do PSD apresenta o voto

de pesar pelo falecimento do nosso compaúeiro, Emanuel Higino Fernandes, ex-

presidente de junta de freguesia da Ribeira Brava. Foi um cidadão muito ativo neste

concelho, sempre defensor dos interesses da nossa comunidade e amigo do seu povo. O

seu percurso de vida ltcou pautado pelo seu lado humano."

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

-----O deputado Hélder Gomes (RB1) propôs um minuto de silêncio pelo falecimento de

Emanuel Higino Fernandes, ex-presidente de junta de freguesia da Ribeira Brava.

----- O deputado Marco Almas (JPP) questionou sobre a obra, que foi alvo de derrocada

na Ribeira Brava, se continuará a servir de estaleiro, se tem licença ou se já caducou.----

-----O Senhor Presidente da Câmara referiu que a obra em questão está parada, existindo

um processo em tribunal, não tem conhecimento pelo que vai pedir a análise da situação.-

-----O senhor PJFT, questionou o estado das estradas, sobretudo na zona dos Zimbreiros

até à CandeIánía. A,existência de alguns buracos devidos às obras do saneamento básico,

nessa zona, causam danos em viaturas. Questionou sobre a possibilidade de um novo

tapete de asfalto para solucionar esta situação.---

-----O Senhor Presidente da Câmara informou que existe um leque de questões

relacionadas com a viação e acessibilidades em análise. Referiu que nas estradas em

estado avançado de degradação, a cobertura com um novo tapete será a opção mais

adequada enquanto, noutras estradas, serâ realízado apenas a cobertura dos buracos.
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Informou que o processo concursal para aquisição de betuminoso foi de baixo valor, na

altura não existia cabimento, embora esteja em análise a canalização de verbas para a

resolução deste tipo de situações. Explicou ainda que, devido à pandemia pelo COVID-

19, as quebras de saldo do Município influenciaram a aquisição deste e de outros

materiais.

-----O PJFT interveio acerca da pintura da separação da liúa contínua e descontínua das

estradas, principalmente na zona do Lugar da Serra, zona de muito nevoeiro, pois essa

linha serve de orientação aos condutores, e neste momento jânão é visível.-,-

-----O Senhor Presidente da Cãmara explicou que o Município adquiriu uma máquina

para facilitar as pinturas, com dois colaboradores municipais, nessa área. Um deles está

de baixa, sendo necessário a colocação de um outro colaborador nesta tarefa. Afirmou

ainda que a pintura de linhas e marcações, nalgumas estradas, já teve início. Referiu que

este tema foi alvo de recomendação por parte dos vereadores do PSD, em reunião de

camata.

----- O PJFSA informou que o caminho municipal da Terra Grande está em péssimo

estado, pelo que aconselha a sua repavimentação. Questionou sobre a levada do Calhau,

no Sítio da Laje.----

----- O Senhor Presidente da Câmaru referiu que estas situações estão ser analisadas

estando a sua resolução brevemente prevista.----------

----- O PJFC parabenizou por todas intervenções realizadas na freguesia do Campanârio,

nomeadamente a requalificação do Espaço do Artesão, a construção do camiúo do

cemitério, a requalificação da vereda do Calhau daLapae pela ligação à antiga Escola do

Lugar da Serra. Questionou sobre a escola do Porto da Ribeira e a vereda da zona da

Torre.------

--------PERÍOUO DA ORDEM DO DIA-.------

PONTO I - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a

atividade, bem como da situação financeira do Município, em conformidade com o

disposto na alínea c), do fl.o 2, do artigo 25.o do Anexo I da lei n.'7512013, de 12 de

setembro, e da alínea e) do artigo 4.o do Regimento da Assembleia.--------
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-----O Senhor Presidente daCàmararealçou a obra do Espaço do Artesão, financiado com

o apoio da ADRAMA em cerca de 50Yo e o restante com verbas do município. Apontou

também outros dois espaços que obtiveram financiamento de candidaturas à ADRAMA,

como a vereda do Calhau daLapae o Espaço Intercultural em São João. Reforçou que as

candidaturas deste género requerem o estudo dos critérios que as definem, deixando uma

palavra de apreço ao Gabinete Técnico do Município pelo seu empenho e dedicação.

Apontou também a requalificação de veredas e caminhos, como a Vereda da Fonte em

São Paulo, onde já estão a colocar as varandas, sendo uma intervenção com os meios da

Cãmara; o alargamento de uma acessibilidade em São Paulo que veio permitir o acesso

de carro às habitações; o início da obra na Tabua, Pico Ferreiro; a obra na'Ribeira Brava,

na Fajã da Urtiga; apontou também o novo acesso ao cemitério de Campanario, já

concluído, referindo os propósitos desta obra: a acessibilidade do cemitério de

Campanario; a requalificação do caminho com a manutenção da calçada; aumento de

acessibilidade para uma futura ampliação do cemitério e continuação dessa estrada para

servir mais habitações. Indicou que está em fase final da contratação, a consignação de

duas pontes na Serra de Água e o alargamento de uma vereda no Lugar da Serra que irá

permitir a acessibilidade automóvel a algumas habitações. Realçou todo o trabalho

contínuo, reahzado com meios camarários, em obras de proximidade. Abordou as

passagens hidráulicas na Tabua e a Achada dos Aparícios, onde serão tomadas medidas

no que respeita à possível queda de pedras. Referiu a limpeza de eucaliptos,

exemplificando a situação da Furna, onde serão plantados arbustos e outras espécies de

plantas. Apontou alimpezano Pomar da Rocha e no Lugar da Serra - Tabua. Em relação

aos apoios à educação, à reabilitação de habitações de famílias carenciadas, ao idoso são

para continuar. Sobre o tema do COVID-19, na Ribeira Brava, referiu nove casos ativos

e parabenizou o Governo Regional e a Secretária Regional da Saúde pelo bom ritmo de

vacinação no concelho. O senhor presidente referiu ter participado uma reunião com os

comerciantes da Ribeira Brava, na qual auscultou as suas preocupações. Dessa reunião

surgiu a ideia de convidar o Senhor Secretário Regional da Economiaparainformar sobre

as medidas de apoio existentes païa as pequenas empresas. No que diz respeito aos apoios

concedidos pelo Município, o autarca apontou a isenção de taxas de ocupação,

nomeadamente das esplanadas, e a isenção/ redução das rendas municipais. Realçou o
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regulamento aprovado sobre o Apoio à Economia Local.----

-----O Senhor Presidente da Câmara destacou que os Protocolos de cooperação com todas

entidades do concelho já foram assinados. Acerca do cais da Ribeira Brava, salientou os

trabalhos de limpeza da escarpa, o contacto regular com a APRAM e a reunião com os

proprietiírios de embarcações que fazem viagens marítimas entre a Ribeira Brava, o

Calhau daLapa e Fajã dos Padres. A resolução desta situação está previstapara inícios

de junho. Referiu também a aquisição de novo mobiliário parao Salão Nobre.-----

PONTO 2 - Apreciação do Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens da Ribeira Brava, referente ao ano de 2020;--

-----A Seúora Presidente da Assembleia informou que o Presidente da Comissão da

CPCJ foi convidado para esta sessão, mas por razões pessoais não foi possível, estando

presente em sua substituição a Dr.u Sofia Nunes, Técnica Superior do Município da

Ribeira Brava, e membro da Comissão da CPCJ da Ribeira Brava.----- ------ --

-----A Dr.u Sofia Nunes informou que a sua intervenção seria uma breve análise do

Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Ribeira

Brava, referente ao ano de2020. Começou por referir que, ao longo do ano 2020,a CPCJ

movimentou 9l processos, sendo que muitos já transitaram de 2019. Reforçou que o

COVID-I9 também influenciou o trabalho da entidade pois a referenciação junto das

entidades foi menor. A Dr.u Sofia Nunes informou que para o ano 2021 transitaram 30

processos ativos. F,m2020 houve um decréscimo do número de processos, num total de

28. Nos quais há maior incidência de jovens apartir dos 10 anos, com maior prevalência

entre os 15 e os 17 anos. Destacou que a violência doméstica foi o problema mais

sinalizado. A Dr.u Sofia Nunes referiu que, em 2020 o atendimento presencial esteve um

pouco limitado, tentando sempre manter o contato telefónico sempre disponível. A Dr.u

Sofia Nunes salientou que o "estar à distância" é um pouco perigoso, sendo necessário

muito mais cuidado na abordagem das situações que vão chegando, havendo sempre as

devidas precauções nesse sentido. Informou ainda que no presente estão cerca de 25

processos ativos e que se vai veriflcando um retomar de sinalizações

----- O Senhor Presidente daCâmara deixou uma palavra de apreço a todos os elementos

da Comissão da CPCJ, pelo trabalho que têm feito ao longo dos anos no Município, em

prol da area social. Referiu que, por vezes, a Comissão não tem a importância e o destaque
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que merece, lidando com situações complicadas de crianças e jovens. Referiu que esta

comissão deveria ter funcionários a tempo inteiro.-----

PONTO 3 - Aprovar o Regulamento Atribuição de Distinções Honoríficas, em

conformidade com o disposto na alínea g) do n." 1 do artigo 25." do Anexo I da Lei n.o

7512013, de 12 de setembro;--

----- O Senhor Presidente da Câmara referiu que este regulamento surge, pois a questão

da atribuição de prémios e/ou destaque não estava regulamentada. Informou que o mesmo

foi colocado à consulta pública não tendo sido registado neúum contributo. Destacou

algumas das distinções, referindo que o regulamento abrange os procedimentos para a

atribuição das mesmas, algumas liúas de ação e formas de atuação

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

PONTO 4 - Aprovar o Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Económica do

Município da Ribeira Brava, em conformidade com o disposto na alínea g) do n." 1 do

artigo 25." do Anexo I da Lei n! 7512013, de 12 de setembro;

----- A Vereadora Sandra Vilanova referiu a necessidade deste regulamento, à semelhança

de outros municípios, no seguimento da reunião com os comerciantes. Informou que este

regulamento permite apoiar as pequenas, micro empresas s os trabalhadores

independentes, desde que estes apresentem quebras superiores a30Yo em relação ao ano

de Z}l9.Informou que foi solicitado apoio às hnanças para identificar as empresas que

estavam registadas no município e estas teriam de demonstrar serem alvo de instabilidade

financeira. Informou que o regulamento em análise não foi colocado em discussão pública

atendendo à necessidade de urgência. ---------

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

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

movimento independente Ribeira Brava em primeiro congratula-se pela aprovação

unânime do regulamento municipal de apoio à recuperação económica do município da

ribeira brava, elaborado e apresentado pelo executivo do RBl, por este regulamento

disponibitizar uma ferramenta que possibilítarâ investir dentro das possibilidades

financeiras da autarquia, dando um pequeno contributo às micro e pequenas empresas do

comércio local, principalmente na âreadarestauração, bebidas e comercio aretalho, bem

como aos trabalhadores independentes do Concelho, que vivenciam uma grande
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instabilidade económica, sufoco financeiro e, consequentemente, familiar com a

manutenção dos respetivos postos de trabalho que garantem o seu ganha-pão. Estes

apoios mostram assim a proximidade do executivo municipal para com as problemáticas

que o tecido empresarial do concelho atravessa, sendo a recuperação económica e

dinamização da economia uma prioridade. A autarquia poderá investir até quinhentos mil

euros, relembrando que a par deste novo regulamento de apoio à recuperação económica

a autarquia tem garantido até ao momento isenções e reduções das rendas dos seus

espaços concessionados, como também da ocupação do espaço público e ainda aumentou

o número de candidatos, no âmbito do Programa Municipal de Apoio e Incentivo ao

Emprego da Ribeira Brava, num investimento superior a duzentos mil euros, mostrando,

umavez mais, o esforço do executivo em mitigar os efeitos do desemprego causados pela

pandemia no dia-a-dia dos ribeira-bravenses, criando uma oportunidade, de com estes

diferentes projetos no âmbito do programa, permitir a formação e aprendizagem em

contexto de trabalho destes munícipes, potenciando as suas capacidades de integração

numa nova oportunidade no mercado de trabalho."-----------

PONTO 5 - Aprovar o Regulamento Municipal de Intervenção no Espaço Público do

Município da Ribeira Brava, em conformidade com o disposto na alínea g) do n." 1 do

artigo 25." do Anexo I da Lei n.'7512013, de 12 de setembro; ----------

----- O Senhor Presidente daCãmarareferiu que o regulamento aplica-se às intervenções

relacionadas com trabalhos de construção, instalação, manutenção, reparação, e

substituição de infraestruturas, que se realizem no espaço aéreo, no solo ou subsolo.

Também abrange a nível dos passeios e pavimentos, e a nível das obras de urbanização,

no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. O regulamento contempla as

regras de uso, a forma como são feitos os requerimentos e o fato de algumas entidades

estarem isentas, em certos casos, como por exemplo as Juntas de Freguesia, e algumas

empresas, desde que não ultrapasse os 10 metros lineares de extensão. Explicou a

necessidade deste regulamento, referindo que é essencial a análise da quantidade de fios

que estragam algumas vistas/ paisagens no meio aéreo. Informou que o regulamento

esteve em discussão pública não havendo contributos.----------

Deliberação do Ponto 5: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.
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------Foi acordado entre os presentes que os pontos 6,7 e 8 seriam apresentados em

conjunto, sendo posteriormente colocados à votação individual

PONTO 6 - Autorizar a contratação de empréstimo até o montante de 500.000,00 euros

(quiúentos mil euros) para pagamento de despesas destinadas ao combate aos efeitos da

pandemia da doença COVID-l9, em conformidade com o disposto na alínea f), do n.o 1,

do artigo 25.o do Anexo I, da Lei n.'7512013, de 12 de setembro;-----------

PONTO 7 - Aprovar a Revisão ao Orçamento - Receita e Despesa, em conformidade

com o disposto na alínea â), n.o 1, do artigo 25.o, do Anexo I, da Lei n.'7512013, de 12

de setembro ;-----------

PONTO 8 - Aprovar a Revisão do Plano de Atividades, em conformidade com o disposto

na alínea â), ÍÌ.o 1, do artigo 25.o, do Anexo I, da Lei n." 7512013, de 12 de setembro;-----

-----O Senhor Presidente da Câmara agradeceu, em nome do Município, a todos os

presentes a aprovação da introdução destes pontos na Ordem de trabalhos. Informou que

a Autarquia tem capacidade para pedir este empréstimo pois quando se trata de questões

COVID-l9, a lei não coloca grandes majorações. Realçou que foi solicitado apoio às

finanças para enviar dentro dos CAES considerados, quantas empresas e quantos

trabalhadores independentes estão registados. A previsão aponta entre 350 a meio milhão

de euros de apoio, estando a Autarquia a'Jogar pelo máximo", realçando "que se houver

necessidade será reforçado com as verbas municipais!". Adiantou que foi feita uma

consulta à banca, com respostas de quatro entidades bancarias tendo sido o BPI, a

apresentar a melhor proposta, com uma taxa de spread 0,6oÁ. Se esta proposta for

aprovada, será de imediato tratada a assinatura do contrato e depois submetida ao visto

do Tribunal de Contas. Explicou que, no caso de ser aprovado o empréstimo, a revisão

orçamental implicará a inclusão de meio milhão de euros quer na despesa, quer na receita,

e a alteração do plano de atividades. Apontou que praticamente os três pontos resumem-

se à introdução do empréstimo e, na possibilidade de ser aprovado, criar a rubrica para

estes apoios.------------

-----O deputado Fábio Santos (PS), questionou se na aquisição deste empréstimo já foram

identificados os beneficiários municipais deste apoio, em virtude da urgência deste

assunto.----

----- O Senhor Presidente da Câmara, afirmou que existem vários espaços comerciais a
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necessitar de apoio, e que na criação do regulamento foi colocado os CAES e as funções

de atividade. Realçou que tentaram incluir o maior número de situações, até os

trabalhadores independentes com, ou sem, contabilidade organizada. ao contrário de

algumas medidas regionais que não permitem o concurso de entidades sem contabilidade

organizada. Reforçou que a Autoridade Tributária foi consultada no sentido de saber

quantos CAES, dos indicados, estavam registados no concelho que serão contactados para

as pré inscrições.-

Deliberação do Ponto 6: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.

Deliberação do Ponto 7: Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade. ------------

Deliberação do Ponto 8: 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 onze horas e trinta e dois minutos, da qual para constar,

se lavrou a presente ata, que eu, Maria Natália Gonçalves da Silva, primeira secretaria 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 abril de 2021

A Presidente da Assem
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