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No 13t2021

ATA DA REUNÉO ORDINÁR|A DA

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA

BRAVA REALIZADA NO DIA OITO DE

JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E

UM.

- Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta vila da Ribeira Brava,

no Edifício dos Paços do Município e no Salão Nobre, conforme determina o art.o 49 da Lei

n.o 7512013, de 12 de setembro, respeitando o distanciamento social, bem como as

orientações das entidades de saúde, teve lugar a reunião ordinária de Câmara, após a

constituição da Câmara Municipal da Ribeira Brava, sob a Presidência do Senhor

Presidente, Ricardo António Nascimento - RBí, e com a presença dos(as) Senhores(as)

Vereadores(as): Manuel Inácio da Corte - PSD, Rafael João Figueira Sousa - RBí,
Sandra José Abreu Vilanova - RB1, Jorge Manuel Faria dos Santos - PSD, José Paulo

Santos Andrade - RBl e Horácio Ramos Ferreira - PSD. Presente como Secretário,

Hélder Manuel Gouveia Gomes.

- Verificado o quórum, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, declarou aberta

a reunião, pelas quinze horas

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

- Antes de entrar na ordem do dia, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu

as boas-vindas aos Senhores Vereadores, tendo, de seguida, dado início aos trabalhos. --

- Continuando, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, fez o ponto de situação

sobre a situação pandémica causada pela doença COVID-19 no concelho

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Horácio Ramos Ferreira sugeriu que a marginal

Ribeira Brava\Tabua fosse alvo de uma limpeza com água, nomeadamente o muro,

passeio e estrada.

- Em resposta, o Senhor Vereador José Paulo Santos Andrade informou que a referida

limpeza já estaria agendada em colaboração com a Associação Humanitária dos
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Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Horácio Ramos Ferreira verificou que estão a ser

pintados novos estacionamento na Rua Padre Gil considerando o aumento da oferta de

estacionamento uma excelente medida, continuando questionou se estariam previstas

novas pontes pedonais que ligassem as duas margens da ribeira.

- Em resposta, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, esclareceu o executivo

que a autarquia ambiciona futuramente colocar duas novas pontes pedonais uma em frente

à Rua lnfante Dom Henriques e outra em frente à sede do Clube Desportivo da Ribeira

Brava integradas nos projetos de mobilidade urbana daquela zona.

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Horácio Ramos Ferreira referiu que junto à praia

na nova marginal existem dois estacionamentos reservados para pessoas portadoras de

deficiência que raramente seriam ocupados, sugerindo que fosse alterado para um lugar

reservado, deixando mais um lugar de estacionamento. Sugeriu ainda que fossem criados

estacionamentos para motociclos na nova marginal junto à praia e também junto à EBS

Padre ManuelAlvares.

- Em resposta, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, esclareceu o executivo

que os lugares de estacionamento reservados a pessoas portadoras de deficiência são

uma exigência da candidatura à Bandeira Azul ate porque o regulamento de

estacionamento já isenta os veículos de pessoas com cartão ou dístico de estacionamento

para pessoas com deficiência em qualquer estacionamento de duração limitada e que

relativamente à sugestão de criação de novos estacionamentos para motociclos iria

analisar a situação

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Manuel lnácio da Corte questionou sobre o ponto

de situação das candidaturas apresentadas no âmbito do regulamento municipal de apoio

à recuperação económica do Município da Ribeira Brava

- Em resposta, a Senhora Vereadora, Sandra José Abreu Vilanova, esclareceu o executivo

que a autarquia estaria ainda a receber candidaturas, concluindo que o número de

candidaturas apresentadas estaria muito aquém das espectativas

R|ODO DA ORDEM DO DIA ..--...
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1.-. LE|TURA E APROVAçÃO DA ATA DA REUNÁO ANTER|OR.

--- 1.1. Foi presente a ata da reunião anterior, tendo sido dispensada a sua leitura, dado

que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos os Senhores Vereadores

presentes

- Apos apreciação e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade. O Senhor

Presidente Ricardo António Nascimento não participou na votação, pois esteve ausente da

referida reunião.

2.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO ApOrO A FORMAçÃO ACADÉM|CA SUPER|OR

PARA O ANO LETIVO 2021/,2022.

--- 2.1. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes.

- Após discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade fixar em 500€

(quinhentos euros) o montante a atribuir para o ano letivo dois mil e vinte um / dois milvinte

dois, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento de Apoio a

Formação Académ ica Superior.

3.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO ApOrO AS FAM|LTAS NO PAGAMENTO DA

MENSALIDADE DA CRECHE, JARDINS DE INFÂNC|A E DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

PARA O ANO LETTVO DE 2021t2022. -------

--- 3.í. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade definir em 40o/o

(quarenta por cento) o valor da prestação pecuniária, em conformidade com o disposto no

n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Creche, Jardins

de lnfância, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário. Foi ainda decidido manter o aumento

do apoio em 15% (quinze por cento) em relação ao ano anterior, uma medida de apoio
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extraordinário no âmbito da Covid-19

4.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OA PROPOSTA PARA ATRTBUTçÃO Oe pRÉMrO pOR

MÉRITO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 202012021. --....-

--- 4.1 O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Após discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade definir o montante

dos prémios de mérito escolar no valor de 50€ (cinquenta euros) para os alunos do 1o ciclo,

num montante de 100€ (cem euros) para os alunos do20 ciclo, num montante de 150€

(cento e cinquenta euros) para os alunos de 30 ciclo, num montante de 200€ (duzentos

euros) para os alunos do secundário e num montante de 250€ (duzentos e cinquenta euros)

para os alunos do ensino superior, em conformidade o disposto no n.o1 do artigo 15.o do

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Creche, Jardins de lnfância, Ensino Pré-

escolar, Básico e Secundário

5.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO ApOrO COM MANUATS ESCOLARES PARA OS

ALUNOS DO 10 CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO PARA O ANO LETIVO

DE 2021t2022.

--- 5.1. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída copia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Após discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade apoiar através da

cedência de manuais escolares para os alunos do primeiro ciclo, residentes no concelho

da Ribeira Brava, a frequentar as escolas deste município, abrangendo as famílias cujos

seus educandos não beneficiem, ou beneficiem parcialmente dos apoios da Ação Social

Escolar, em conformidade com o disposto no artigo 20.o do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios a Creche, Jardins de lnfância, Ensino Pré-escolar, Básico e

Secundário
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6.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO ApOrO DE MATERTAL ESCOLAR PARA OS

ALUNOS DO 20 E 30 CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO DO

CONCELHO PARA O ANO LETIVO DE 202112022.

-- 6.í. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade apoiar com a

entrega de vale de compra de material escolar a todos os alunos do 20 e 30 ciclo do ensino

básico e ensino secundário, residentes no concelho da Ribeira Brava, que se encontrem a

frequentar as escolas do município e aos alunos em que a oferta formativa não exista no

concelho da Ribeira Brava. Foi ainda aprovado a atribuição de 25€ (vinte e cinco euros)

para os alunos a frequentar o 20 e 30 ciclo e de 40€ (quarenta euros) para os alunos a

frequentar o ensino secundário, em conformidade com o artigo 21.o do Regulamento

Municipal de Atribuição de Apoios a Creche, Jardins de Infância, Ensino Pré-escolar,

Básico e Secundário. O Executivo decidiu manter o aumento de apoio no montante de 15€

(quinze euros) para o ensino secundário, uma medida de apoio extraordinário no âmbito

da Covid-19

7.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO APO|O NO EMPRÉST|MO DE MANUATS

ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 90 ANO DE ESCOLARIDADE PARA O ANO

LET|VO DE 202112022 Ê IMPLEMENTAçÃO DE MANUATS DtctrAts PARA O 8o ANO

DE ESCOLARIDADE

---7.1. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída copia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes.

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade apoiar com o

empréstimo de manuais escolares, sujeito a disponibilidade no Banco de Manuais

Escolares para os alunos do 90 ano, residentes no concelho da Ribeira Brava, a frequentar
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as escolas deste município, abrangendo as famílias cujos seus educandos não beneficiem,

ou beneficiem parcialmente dos apoios da Ação Social Escolar, em conformidade com o

disposto no artigo 20.o do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Creche,

Jardins de lnfância, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário e implementar, o projeto dos

manuais digitas nas duas escolas do 20 e 30 ciclos do concelho, aos alunos do 80 ano da

Ribeira Brava, através da aquisição das licenças das várias disciplinas, para os alunos,

perfazendo um apoio de 50 000,00€ (Cinquenta mil euros )

8.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DA ATRIBUIçÃO DO VOTO DE LOUVOR E

GoNGRATULAçÃO A ASSOCnçÃO DESPORTIVA DA SERRA DE AGUA, BEM

coMo, Aos SEUS ATLETAS, TRETNADORES E DIRIGENTES PELA PARTICIPAçÃO

NO TORNEIO NEVES DE CARVALHO - "SPEEDY".

-.- 8.1. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a

proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade em escrutínio

secreto com seis votos a favor a atribuição de um voto de louvor e congratulação à

Associação Desportiva da Serra de Água, bem como aos seus atletas, treinadores e

dirigentes pela participação e resultados alcançados no referido torneio, que decorreu entre

os dias 3 e 4 de julho de 2021, com vista à homenagem e enaltecimento desta Associação

e destes jovens atletas ribeira-bravenses, que têm vindo a dignificar o desporto, nas mais

variadas modalidades, assim como um incentivo para que continuem a dar o melhor de si,

levando o nome do município além-fronteiras. O Senhor Vereador Jorge Manuel Faria dos

Santos não participou na votação por se encontrar ausente da sala,

9.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO APRESENTADO PELA ASSOCIAçÃO DE

FUTEBOL DA MADE|RA, A SOL|CTTAR APOTO FTNANGEIRO PARA A REALIZAçÃO

DO EVENTO "VII TORNEIO INTER-MUNIC|PIOS 12021'" QUE SE REALIZA ENTRE OS

DIAS 28 E 31 DE JULHO.

--- 9.1. O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, deu a conhecer ao executivo a
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proposta em epígrafe, explicando sucintamente os aspetos inerentes à mesma, tendo sido

dispensada a sua leitura, dado que foi, previamente, distribuída copia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade a atribuição de

um apoio financeiro no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), assim como, apoio

com os transportes para os treinos e jogos da equipa, sujeito a disponibilidade dos

mesmos

10.-. APROVAçAO DA ATA EM M|NUTA.

--- 10.1. Por último, a Câmara Municipal, usando a faculdade que lhe confere o n.o 3

do art.o 57.o, da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, delibera por unanimidade aprovar

esta ata em minuta.

- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento,

encerrou a reunião eram dezasseis horas.

- No final, foi elaborada esta ata, que eu, Hélder Manuel Gouveia Gomes, Ghefe do

Gabinete da Presidência, vou assinar, nos termos do n.o 2 do art.o 57.o, da Lei n.o

7512013, de 12 de setembro.

O Presidente

Ricardo A Nascimento

o

+-
dtonio

Se.cretário,
//'

.',l. ; .r.!.: {.,"' - ií1"q,/ 'i
Hélder Manuel Gouveia Gomes
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