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No 14t2021

ATA DA REUNÁO ORDINÁRN PÚBLICA

DA CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA

BRAVA REALIZADA NO DIA VINTE E

DOIS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E

VINTE E UM.

- Aos vinte e dois 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 pública 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 lnácio da CoÉe - PSD, Rafael João Figueira Sousa - RB1,

Sandra José Abreu Vilanova - RB1, Jorge Manuel Faria dos Santos - PSD, José Paulo

Santos Andrade - RB1 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. --

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

sucintamente a informação financeira da receita e da despesa da autarquia, dado que foi

previamente distribuída uma cópia da mesma a todos os Vereadores presentes. ----------
- Continuando, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, questionou o executivo

acerca da próxima reunião de câmara ser alterada para dia seis de agosto às dez horas,

tendo todo o executivo concordado com a alteração proposta

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Horácio Ramos questionou o prazo de execução
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da empreitada da consolidação do talude sobranceiro à ER 222 na Ribeira Brava.

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

que a empreitada da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e

lnfraestruturas tem um prazo de execução de um ano

- Terminado, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, informou o executivo que

a autarquia disponha de sessenta dias para dar resposta no âmbito da auditoria à receita

que a autarquia foi alvo e que a mesma seria apresentada na próxima Reunião de Câmara.

R|ODO DA ORDEM DO DIA

1.-. LETTURA E APROVAçÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.

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

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

presentes

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

2.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO Oe PROPOSTA DE TNDEMNIZAçAO POR DANOS

CAUSADOS NAS VIATURAS POR OCASÉO DA DERROCADA JUNTO AO

CEMITÉRIO DA RIBEIRA BRAVA.

--- 2.L 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 indemnizar pelos

danos causados nas viaturas a seguir discriminados, e cujos processos se juntam em

anexo à proposta

-Requerimento com o n.o de entrada 372112021, apresentado pela Sra. Maria Eulália

Rodrigues de Abreu Freitas, NIF: 198.750.307, residente na Estrada do Lugar da Serra n.o

44, 9350-034 Campanário, propondo-se o orçamento da oficina "AUTOSID", no valor de

2.974,79 € (dois mil novecentos e setenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos)

incluindo lVA, para a reparação do veículo com a matrícula 00-26-OL, por este ser o

orçamento de menor valor em relação aos orçamentos entregues junto com o
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requerimento;

- Requerimento com o n.o de entrada 387312021, apresentado pela Sra. Carla Patrícia

Valentim Andrade Calheta, NIF: 233.518.452, residente na Estrada do Barreiro CCI 735,

9350-103 Ribeira Brava, propondo-se o orçamento da oficina "Auto Crescente - Comércio

de Automóveis, Lda.", no valor de 4.809,65 € quatro mil oitocentos e nove euros e sessenta

e cinco cêntimos) incluindo lVA, para a reparação do veículo com a matrícula47-SU-77,

por este ser o orçamento de menor valor em relação aos orçamentos entregues junto com

o requerimento;

- Requerimento com o n.o de entrada 397712021, apresentado pela Sra. Maria da Graça

Rodrigues Ferreira Gonçalves, NIF: 170.873.153, residente na Estrada de São João n.o 52,

9350-145 Ribeira Brava, propondo-se o orçamento n.o 11182 da oficina "CRA Madeira", no

valor de 2.804,28 € (dois mil oitocentos e quatro euros e vinte e oito cêntimos) incluindo

lVA, para a reparação do veículo com a matrícula 32-AX-62, por este ser o orçamento de

menor valor em relação aos orçamentos entregues junto com o requerimento; ------
-Requerimento com o n.o de entrada 403912021, apresentado pela Sra. Maria Gorete

Pereira Gomes, NIF: 226.872.246, residente no Caminho da Volta n.o 30, 9350-103 Ribeira

Brava, propondo-se o orçamento da oficina "Auto José Ferraz", no valor de 244,00 €

(duzentos e quarenta e quatro euros) incluindo lVA, para a reparação do veículo com a

matrícula 19-DA-38, por este ser o orçamento de menor valor em relação aos orçamentos

entregues junto com o requerimento;

-Requerimento com o n.o de entrada 408812021, apresentado pelo Sr. José António

Rodrigues da Silva, NIF: 203.953.304, residente no Sítio do Barreiro CCI 716,9350-103

Ribeira Brava, propondo-se o orçamento da oficina "Auto José Ferraz", no valor de 3gG,50

€ (trezentos e noventa e seis euros e cinquenta cêntimos) incluindo lVA, para a reparação

do veículo com a matrícula 81-48-BS, por este ser o orçamento de menor valor em relação

aos orçamentos entregues junto com o requerimento;

- Requerimento, com o n.o de entrada 413712021, apresentado pela Sra. Micheli Doebber

Gonçalves Bento, NIF: 278.305.130, residente no Sítio do Barreiro CCI 7O8, g3SO-103

Ribeira Brava, propondo-se o orçamento da oficina "mecânico/bate-chapas José Cláudio
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Neves da Silva", no valor de 3.239,71 € (três mil duzentos e trinta e nove euros e setenta

e um cêntimos) incluindo lVA, para a reparação do veículo com a matrícula 45-85-Vl, por

este ser o orçamento de menor valor em relação aos orçamentos entregues junto com o

requerimento;

- Requerimento, com o n.o de entrada 414112021, apresentado pela Sra. Yule Yosefin

Sousa Gonçalves, NIF: 202.002.365, residente no Caminho do Salão fl.o 6, 9370-701 Arco

da Calheta, propondo-se o orçamento da oficina "Auto Crescente - Comércio de

Automóveis, Lda.", no valor de 2.797,22 € (dois mil setecentos e noventa e sete euros e

vinte e dois cêntimos) incluindo lVA, paru a reparação do veículo com a matrícula 11-22-

PM, por este ser o orçamento de menor valor em relação aos orçamentos entregues junto

com o requerimento;

-Requerimento, com o n.o de entrada 418812021, apresentado pela Sra. Maria Lúcia

Serrão Faria, NIF: 129.910.104, residente no Estrada de São João CCI 733,9350-145

Ribeira Brava, propondo-se o orçamento da oficina "mecânico/bate-chapas José Cláudio

Neves da Silva", no valor de 2.612,36 € (dois mil seiscentos e doze euros e trinta e seis

cêntimos) incluindo lVA, para a reparação do veículo com a matrícula 21-39-ZA, por este

ser o orçamento de menor valor em relação aos orçamentos entregues junto com o

requerimento

3.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DA PROPOSTA "CAMPANHA DE VACINAçÃO

ANTTRRABICA E DE IDENTIFICAçÃO ELETRONICA 2021".

--- 3.1. 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 a Campanha

Veterinária (Vacinação Antirrábica; Desparasitação; ldentificação; Licenciamento e

Registo). Esta aprovação, salvaguardará aos detentores de animais a obrigatoriedade do

registo e identificação eletrónica promovendo em simultâneo o não abandono dos animais

no concelho da Ribeira Brava, deve ainda ser comunicado aos senhores Presidentes de
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Junta os termos da campanha com vista a esclarecer clarificar, a importância de isenção

das taxas de registo e licenciamento como forma de combater a situação ilegal e incentivar

a população residente da Ribeira Brava. Por último, e atendendo aos custos inerentes aos

cuidados dos animais domésticos e à situação financeira das famílias, esta campanha

permite uma redução dos montantes a suportar pelos atos obrigatórios dos detentores de

animais, ou seja, as despesas desta Campanha Veterinária serão asseguradas pelo

município. Prevê-se 400 intervenções com um custo estimado para o efeito da Campanha

é de aproximadamente 14754,00€

4... DISCUSSÃO E VOTAçÃO DA PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE TRÊS

GANDIDATOS (AS) ATRAVÉS OO REGULAMENTO DE ApOtO E |NCENT|VO AO

EMPREGO.

--- 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 copia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes.

- Apos discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade a alteração do

número de vagas estipulados inicialmente procedendo à abertura de mais 3 vagas nos

projetos inicialmente previstos, e que sejam selecionados candidatos convocados para

realizaçâo da entrevista profissional do passado dia 16 de julho, designadamente, 2 vagas

- Projeto 19: Atendimento ao Púbico e Administração (com ou sem experiência

profissional); 1 vaga - Projeto 21: Nutrição (com ou sem experiência profissional). -------
5.-. DISCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO APRESENTADO PELA ASSOCTAçÃO

SOMOS LUGAR DA SERRA A SOLICITAR APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO

PARA AQU|S!çÃO DE MATERTAL TNFORMÁÏCO

--- 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 cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Após discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade a atribuição de
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um apoio financeiro no valor de 600,00€ (Seiscentos euros)

6.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO APRESENTADO PELA ASSOCTAçÃO DE

voLEtBoL DA MADE|RA, A SOL|C|TAR APOTO PARA A REALIZAçÃO DO EVENTO

CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL DE PRAIA2021, NOS DIAS 14Ê15 DE AGOSTO.

--- 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

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

organização do evento através do acesso à praia pela viatura da associação, fornecimento

de água para manutenção do campo, ponto de corrente elétrica, limpeza do campo e

deslocação da areia do recinto de jogo, apoio em 6 (seis) troféus, empréstimo de 15

(quinze) cadeiras, 4 (quatro) mesas e 50 (cinquenta) barreiras metálicas.

7.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO On PROPOSTA DE ANULAçÃO DE GUIAS DE RECEITA

NOS TERMOS DO N.O 7.8 DO CONTROLO DE INTERNO DE 2O2O REFERENTE AO

AVTSO N.o 1 1870t2020, pUBLtcADo No DR N.o 157t2020, SÉnle ll DE 2020-08-'13,

DESIGNADAMENTE NO N.O 198 CONJUGADO COM O N.O í DO ART. íO.O DA NORMA

DE EXECUçÃO ORçAMENTAL.

--- 7.L 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 a anulação do

documento referente à guia de receita no DRI 0011265, conforme documento em anexo. --

8.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO Oa RATTFTCAçÃO DO PEDTDO APRESENTADO PELA

PAROQUIA DO CAMPANÁRIO, A SOLICITAR APOIO FINANCEIRO NO

CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA POR OCASÉO DA

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO.

--- 8.1. 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 montante de 500,00€ (quinhentos euros) para custear as despesas

da Banda Municipal da Ribeira Brava

9.-. DISCUSSÃO e VOTAçÃO DO PEDTDO APRESENTADO PELA rÁenlCR Oe

IGREJA PAROQUIAL DO CAMPANÁNIO A SOLICITAR APOIO FINANGEIRO NO

ÂMetro DAs oBRAs socrArs REALTZADAS pELA coNFERÊNctA vrcENTtNA DE

sÃo eRÁs.

--- 9.1. 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 a atribuição de

um apoio financeiro no valor de 2000,00€ (Dois mil euros)

í0.-. APROVAçÃO DA ATA EM M|NUTA.

--- í0.í. 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 e trinta minutos.

- No final, foi elaborada esta ata, que eu, Hélder Manuel Gouveia Gomes, Chefe 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 Nascimento
+--

fntonio
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O Secretário.

Hr/oL, óro*-,,'- fir,,-,-*
Hélder Manuel Gouveia Gomes
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