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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MTINICIPAL
Realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte e um

-----Aos dezoito dias do mês de junho 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 Maria Natália Gonçalves da Silva, estando como secretário José Carlos de

Abreu Gonçalves.

-----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, Marco António Abreu Junqueira, Telmo Ricardo da

Conceição Marques de Freitas, Zelia Maria Pereira da Encarnação, Teresa de Jesus

Pestana Pestana Marcos e Celestino Gomes Sebastião; 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 Cëúia Pereira Pita; pelo PS: Fábio Nelson Faria dos

Santos; pelo JPP: Marco Nuno daLuzdas Almas.

-----Como representantes das Juntas de Freguesia estiveram presentes: Vítor Hugo

Femandes Pereira (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 Vice-Presidente Rafael João Figueira Sousa, a Vereadora

Sandra José Abreu Vilanova, o Vereador Manuel Inácio da Corte, o Vereador Jorge

Manuel Faria dos Santos e o Vereador Horácio dos Ramos Ferreira.---

-----A Primeira Secretária da Assembleia informou estar a presidir a sessão uma vez que

a senhora Presidente da Assembleia não pôde estar presente, que o seúor Presidente da

Càmara, por motivos de saúde, estava a ser substituído pelo Vice-Presidente, Rafael João

Figueira Sousa, que o Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava estava a ser

substituído por Vítor Hugo Fernandes Pereira, e que o deputado Rúben André Freitas

Nunes estava a ser substituído pelo deputado Celestino Gomes Sebastião.
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-'----Pelas dez horas e catorze minutos, verificada a existência de quórum, a Primeira

Secretária da Assembleia declarou aberta a sessão.---

-----A Primeira Secretária da Assembleia informou que: José Carlos Abreu Gonçalves,

Cristina Maria de Sá Godinho Basílio, Marco António Abreu Junqueira, Celestino Gomes

Sebastião e Vítor Hugo Femandes Pereira, não votam a última ata pelo facto de não terem

estado presentes na última sessão.-----

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

última sessão, que colocada à votação foi aprovada por unanimidade (com 20 votos a

favor).-----

-----Interveio o deputado Marco Almas (JPP), que cumprimentou todos os presentes e

questionou sobre a situação das obras em frente àParuda, o que foi feito, qual o ponto da

situação sobre o assunto. O senhor deputado questionou também sobre a lotação dos

transportes efectuados pela Câmara Municipal, e na sequência das alterações das medidas

tomadas pelo Governo Regional, nomeadamente se seria ainda dois terços da capacidade,

ou se já podem ser efectuados com lotação de 100%. Sobre este assunto o deputado,

enquanto treinador do Clube Desportivo da Ribeira Brava, agradeceu o apoio da Câmara

no transporte para arealizaçáo dos treinos.

-----Tomou a palavra o Vice-Presidente, Rafael Sousa, informando que mediante a

informação que tinha, o transporte podia já ser feito com 100% da lotação. Relativamente

ao ponto de situação da obra em frente à Parada, o Vice-Presidente informou que iria

recolher a informação sobre o assunto e noutro momento a faria chegar ao senhor

deputado que a solicitou.

;;;,; ; ;;;.:,;;; ;:".ï'"ï "i:ÏïJ: Ï;;;.;; ;,.".;
atividade, bem como da situação financeira do Município, em conformidade com o

disposto na alínea c), do n.o 2, do artigo 25." do Anexo I da lei n." 1512013, de 12 de

setembro, e da alínea e) do artigo 4.o do Regimento da Assembleia;--------

-----O seúor Vice-Presidente, Rafael Sousa, interveio e começou por remeter para os

documentos que foram entregues. Referiu que a actividade do Município tem abrangido
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varias áreas, realçando no Património, obras públicas. Apontou também educação,

eventos, saúde e representação do Município. Sobre as obras referiu a continuação da

execução do Camiúo do Pico Ferreiro, da Fajã da Urtiga, a execução do Caminho da

Corujeira na Tabua. Mencionou estas, referindo serem algumas, entre outras que se

encontram descritas nos documentos e que tem sido apanágio da Câmara Municipal levar

até mais perto da população os meios que permitam facilitar a mobilidade dos munícipes.

Na área da educação, o Vice-Presidente mencionou a continuidade do programa de apoio

às creches, referindo haver um apoio transversal desde a creche ao ensino universitário.

Apontou também o apoio às escolas, através do programa Eco escolas, do transporte

escolar; a entrega de prémios do concurso literário; a acção de limpeza napraiada Ribeira

Brava, em parceria com a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Na parte

social, o Vice-Presidente indicou o acompaúamento de processos relativos à admissão

da comissão de protecção de crianças e jovens, o acompanhamento ao encaminhamento

das situações de necessidades sociais emergentes. Realçou ainda que: "Tem sido uma

grande preocupação da càmara o apoio e orientação para candidaturas no âmbito da

habitação social." Na parte cultural e de eventos, o senhor Vice-Presidente, indicou que

está disponível o centro de cultura no Campanário, "Espaço Artesão", o que tem

permitido uma grande actividade por parte do Município. "Aconselho vivamente a

fazerem o roteiro da rota do petisco, vão ficar surpreendidos com a qualidade dos petiscos

que temos na Ribeira Brava.", terminou por dizer o senhor Vice-Presidente.

Ponto 2 - Apreciação da Prestação de Contas referente ao ano de2020, em conformidade

com o disposto naalínea l) do n.o 2 do artigo 25.o daLei75l20l3, de 12 de setembro.

-----Tomou apalavra o Vice-Presidente daCàmara Municipal, começou por referir que a

gerência de 2020 com, a nível de receita, uma execução de 1 I milhões 651 mil 280 euros,

o que corresponde a 85.93 oÁ do previsto. Referiu também que a receita deriva de

impostos directos cerca de I milhão e 400 mil euros, taxas e outros 492 mil euros,

transferência correntes oriundas essencialmente do FEF cerca de 5 milhões, vendas de

bens e serviços cerca de 340 mil euros, transferências de capital oriundas do FEF e do

PRODERAM e essencialmente da Lei de Meios cerca de 4.2 milhões de euros. Mais

informou que, relativamente ao ano anterior, as receitas próprias tiveram uma redução de
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cerca de 700 mil euros, tendo o COVID- 19 contribuído para uma redução da receita acima

dos 250 mil euros, devido à isenção e redução de rendas, isenção de pagamento das taxas

de esplanadas, redução de parqueamentos, e uso dos parques de estacionamento.

Adiantou ainda que, a restante redução deve-se essencialmente ao pagamento dos direitos

de passagem por parte da Empresa de Eletricidade da Madeira, pois no ano anterior foram

pagos valores referentes a 2018. No que concerne à despesa, a execução de 11 milhões

632 mil e 44 euros, o que corresponde a 85Yo do previsto. Referiu que esse valor de

despesa foi executado da seguinte forma: despesas com pessoal cerca de 2 milhões,

aquisição de bens e serviços cerca de 1 .9 milhões, juros bancários 14.151, transferências

correntes cerca de 1.1 milhões (exemplificando: para as Juntas de Freguesia, para os

Bombeiros , pata Associações, para o apoio à creche, às bolsas de estudo, o apoio ao

idoso); investimento de capital cerca de 5.7 milhões; passivos financeiros 655 mil 638

euros. Adiantou ainda que, relativamente a2079, a execução da despesa foi superior a 2

milhões, sendo que o investimento subiu cerca de 3 milhões, tendo também uma redução

na despesa corrente de cerca de 1 milhão. A gerênciade2020 terminou com um saldo de

67 mil e 61 euros e um resultado líquido de exercício positivo de mais de 151 mil euros.

O senhor Vice-presidente referiu também que: "apesar dos constrangimentos, devido à

pandemia, o Município não baixou os preços, criou e intensificou apoios, imagem disso

é o aumento das transferências correntes no valor de mais de 182 mil euros relativo a

2019. Apesar de termos diminuído a nossa participação em eventos, o dinamismo do rali,

os sons à brava, tentaram dinamizar o comércio local. Por outro lado, investimos em

acessibilidades ou recuperação de espaços. Tendo em conta o que foi realizado em2020,

e os constrangimentos encontrados, julgamos que até foi um ano positivo. O seúor Vice-

presidente acrescentou que estavam presentes na sessão as funcionárias da Autarquia da

parte f,rnanceira, nomeadamente a senhora Isabel Freitas e a Dr. Carolina Santos,

disponíveis para esclarecerem eventuais dúvidas.

Ponto 3 - Discussão e votação da Informação Financeira - Resultados Líquidos do

Exercício de2020,em conformidade com as noÍnas estabelecidas pelo ponto 13 do Plano

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao Decreto-Lei n.o 54-

N99, de 22 de fevereiro.--
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-----O seúor Vice-presidente remeteu a sua intervenção para o resumo apresentado no
ponto anterior.

DELIBERAçÃO: Aprovado por maioria com 23 votos a favor e 2 abstenções (JPP e

PS)I

Ponto 4 - Discussão e votação da Revisão ao Orçamento - Receita e Despesa202l, em

conformidade com o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 25 daLei75l20I3, de 12 de

setembro

-----Tomou a palavra o seúor Vice-presidente que realçou novamente a presença das

colaboradoras do Município, disponíveis para prestar todos os esclarecimentos

necessários.

-----Interveio o deputado Marco Almas (JPP) questionando qual a revisão com mais

significância descrita no orçamento, e o porquê da alteração.

-----Tomou a palavra a seúora Isabel Freitas que começou por explicar que não se trata

de uma alteração, mas sim de uma revisão. Referiu que é obrigatório fazer a revisão

porque é o saldo de uma gerência que transitou. Explicou que com a lei derivada da

pandemia, houve alterações e que o ponto em análise poderia constar como uma alteração,

o que a lei permite. Mais explicou que, isso foi feito na primeira reunião de câmara, e que

a càmara deu ao Senhor presidente essa competência, das alterações. "Como utilizámos

isso na primeira reunião como alteração, fizemos uma revisão que é próprio fazer uma

revisão, não necessita da rectificação, mas sim agora, aprovação em Assembleia

Municipal." Referiu tratar-se do saldo da gerência do ano passado que é obrigatório

constar no orçamento.

-----O deputado Marco Almas (JPP) questionou se eram os 151 mil euros.

-----Em resposta, a seúora Isabel disse que não, que eram resultados líquidos e explicou

que se tratava do saldo da gerência, mencionando os valores referentes: orçamentais e

não orçamentais. Indicou também que a orçamental são os reforços de garantia que estão

depositados à ordem do Município e que podem ser devolvidos aos que estão a fazer as

obras e que são os próprios donos dessas cauções.

-----O deputado Marco Almas (JPP) agradeceu a explicação dada.
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DELIBERAçÃO: Aprovado por maioria com 23 votos a favor e 2 abstenções (JPP e

PS)

Ponto 5 - Discussão e votação da Revisão do Plano Plurianual de Investimentos 2021,

em conformidade com o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 25.' daLei 7512013, de

12 de setembro

-----O senhor Vice-presidente interveio, passando a palavrapara os seúores deputados

para efeitos de questionarem eventuais dúvidas.

-----Interveio o deputado Marco Almas (JPP), perguntando qual foi a alteração, quais os

investimentos, se foi, ou não, acrescentado algum, ou retirado algum investimento.

-----A senhora Isabel interveio referindo que a revisão foi feita na receita e na despesa e

por isso é obrigatório, uma vez que vai mexer no bolo do orçamento. Indicou ainda que

se chama revisão porque mexeu no valor total do orçamento. Mais indicou que, a parte

do investimento foi onde encaixou valor da obra, o valor que cresceu, passou para o plano.

DELIBERAÇÃO: Aprovado por maioria com 23 votos a favor e 2 abstenções (JPP e

PS).---------

-----A deputada Teresa Nunes interveio, referindo querer fazer uma interpelação à mesa,

nomeadamente questionar se a Presidente da Assembleia não está e tem uma pessoa

substituta porque é que essa pessoa não foi nomeada para estar na mesa desde o início da

assembleia.

-----A primeira secretária refere não ter resposta à questão colocada, estando a seguir as

indicações que the foram dadas. No entanto, referiu que, tais indicações foram

possivelmente baseadas em alguma consulta a um jurista.

-----Foi lida a minuta das deliberações referente à sessão. Colocada à votação, a mesma

foi aprovada por unanimidade.---

E nada mais havendo atratar, a senhora Primeira Secretária da Assembleia Municipal,

declarou encerrada a sessão pelas 10 horas e 41 minutos, da qual para constar, se lavrou

a presente ata, que eu, José Carlos Abreu Gonçalves, segundo secretário da mesa, redigi,

escrevi e vou assinar conjuntamente com a referida primeira secretária, nos termos do no
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Ribeira Brava, 18 de Junho de 202I.

A 1o Secretária,
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O 2o Secretário,
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