
ffi@ *
Èbl*a

Assembleia Municipal de Ribeiru Brava

ATA N.. 22t2021

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Realizada no dia 02 de Setembro de dois mil e vinte e um

-----Ao segundo dia do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Assembleia

Municipal de Ribeira Brava, no edifício dos Paços do Concelho, 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: Teresa de Jesus

Pestana Pestana Marcos, Hélder Manuel Gouveia Gomes, Jordão José Andrade de Abreu,

Orlanda de Jesus Silva, Marco António Abreu Junqueira, Telmo Ricardo da Conceição

Marques de Freitas, Rúben André Freitas Nunes e ZeIia Maria Pereira da Encarnação;

pelo PSD: Cristina Maria de Sá Godinho Basílio, Teresa Maria da Côrte Gonçalves

Nunes, João David Jardim de Sousa, Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte, André Geraldo

da Côrte, e Câtia Pereira Pita; pelo PS: Fábio Nelson Faria dos Santos; pelo JPP: Marco

Nuno daLuz das Almas

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

Fernandes Pereira, em representação de Marco Nuno Correia Martins (PJF Ribeira

Brava), João Batista Pereira Silva (PJF Campanârio), 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.---

-----Pelas dez horas e dezanove minutos, após verificada a existência de quórum, a Sra.

Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão

-----Como forma de agradecimento ao Senhor Padre Bemardino, foi oferecida uma

lembrança pela sua disponibilidade na utilização do Salão Paroquial, para as nossas

Sessões Ordinárias

-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que o deputado Bruno Mino Garcês
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Mendes Correia e o PJF da Ribeira Brava, Marco Nuno Correia Martins, não puderam

estar presentes fazendo-se substituir por Teresa de Jesus Pestana Pestana Marcos e Vítor

Hugo Fernandes Pereira, respetivamente. -------

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

última sessão, náo farâ parte da votação da referente ata, bem como o deputado Rúben

André Freitas Nunes.-----

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

última sessão, que colocada à votação, foi aprovada por maioria com desaseis votos,

sendo sete do RBl; oito do PSD e um do JPP

;; ; ;;, - ;;;;;;; :, ;ï: i : ÏïÏ:i::Ï:H:; ; ;;;; ;;;-;,
nos termos do disposto na alínea c), do fr.o 2, do artigo 25.o dalei75l20I3, de 12 de

setembro;--

-----Tomou apalavrao Sr. Presidente da Cãmara,informando que o salão nobre encontra-

se mais cómodo e aprazível,com o novo mobiliârio,paraarealização desta última Sessão.

Informou ainda que continuam a ser feitos trabalhos nas várias áreas, tais como: a nível

de investimentos e requalificação de acessibilidades por todo o concelho; a nível da

educação; promoção de programas de apoio para o próximo ano letivo, nomeadamente

atribuição de manuais escolares, a aquisição dos manuais digitais para o oitavo ano, em

parceria com a SRE, sendo que a autarquia responsabiliza-se pela aquisição dos manuais

digitais e a referida secretaria pela a aquisição dos tablets. A nível social existem vários

apoios no terreno, tais como visitas domiciliárias paÍa a avaliaçáo e requalificação das

habitações. A nível dos apoios Covid, foi prolongada a isenção/redução de rendas

relativas à ocupação de esplanadas, até finais de setembro. Dinamização de vários eventos

como forma de apoio ao comércio local, tais como Sunsets à Brava, Rampa Regional RB

e a Campaúa de Vacinação Veterinârra. O Sr. Presidente mais informou que no ano

anterior houve uma auditoria externa nacional das f,rnanças, relativa a receita em dois mil

e dezoito, em que as principais recomendações e alertas já estão sendo aplicadas no

terreno e foram relativas, ao funcionamento dos parques, parcómetros e taxas.--

-----O Sr. Presidente deixou uma mensagem de agradecimento a todos os membros desta
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Assembleia, pela sua colaboração ao longo deste mandato, estando sempre patente o

interesse do nosso concelho e não questões políticas, pelo que todo o concelho ficou a

ganhar.----

-----Ponto 2 - Discussão e votação da Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem para o

ano de 2022, ao abrigo das alíneas b) e c) do n.o I do artigo 25.o da Lei n.o 7512013, de

1 2 de setembro;---------

-----Tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara, mencionando que a proposta foi

aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e que seria mantido o valor de 0,25%o

à semelhança dos anos anteriores.--------

-----Deliberação: Aprovado por maioria, sendo doze do RBl, nove PSD, uma abstenção

do PS e uma abstenção do JPP.

-----Ponto 3 - Discussão e votação da fixação da taxa de IMI para o ano de 2021, ao

abrigo das alíneas c) e d) do n.o 1 do artigo 25.'da Lei n.o 7512013,12 de setembro;

-----Tomou apalavra o Sr. Presidente da Càmara, informando que à semelhança do ano

anterior, foi fixada ataxa mínima para os prédios normais e uma taxa superior para os

prédios devolutos, que se encontram dentro das ARU's. Tendo sido criadas medidas para

a reabilitação do património da população e existindo regalias a vários níveis.-----

----Colocado a votação, foi aprovado por maioria, com doze votos do RB 1, nove do PSD,

um do PS e uma abstenção do JPP

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

movimento independente RBl regista e congratula-se pelo aprovar desta medida que

mantém a taxa mínima de IMI, sendo um reconhecimento às pessoas que trabalharam,

que se esforçaram, pouparam e conseguiram ter a sua habitação própria, contribuído

assim para a redução das despesas familiares, sendo esta mais uma medida de apoio às

famílias, deixando assim mais rendimento disponível para o orçamento familiar."--------

-----Ponto 4 - Discussão e votação da fixação da taxa de IMI Familiar para o ano de 2021,

ao abrigo das alíneas c) e d) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 7512013,12 de setembro;

-----Tomou apalavra o Sr. Presidente da Càmara, referindo que a partir do momento em

que o orçamento de estado permitiu uma bonificação no valor do IMI familiar, foi sempre

proposta da autarquia que se aplicasse a redução máxima. Sendo sem dúvida, uma ajuda
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-----Colocado avotação, foi aprovado pormaioria, sendo doze votos do RBl, nove do

PSD, um do PS e uma abstenção do JPP

-----O deputado Hélder Gomes do RB1 apresentou a seguinte declaração de voto: "O

movimento independente RB I regista e congratula-se pelo aprovar desta medida de apoio

as famílias com grande impacto nas famílias numerosas colaborando para a redução das

despesas familiares, sendo esta mais uma medida de apoio às famílias, deixando assim

mais rendimento disponível para o orçamento familiar."------ ---- ---

-----Ponto 5 - Discussão e votação da fixação da taxa de Participação no Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para o ano de 2022, ao abrigo das alíneas b),

c) e d) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 7512013,12 de setembro;--------

-----Tomou a palavra o Sr. Presidente informando que a lei do orçamento do estado,

contempla que relativamente aos 5Yo, do valor descontado do IRS do município, a

autarquia possa decidir da sua aplicação. O município pode decidir, entregar uma parte

ou a totalidade aos munícipes ou ainda utllizar esse valor na ârea social e de educação.--

-----Colocado a votação, foi aprovado por maioria, sendo doze votos do RBl, nove do

PSD, um do PS e uma abstenção do JPP

-----Tomou apalavrao Sr. Presidente da Càmara, sugerindo apresentar os dois seguintes

pontos em conjunto com respetiva votação em separado. Sugestão aprovada pela

Assembleia

-----Ponto 6 - Discussão e votação da Revisão ao Orçamento - Receita e Despesa, em

conformidade com o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 25 daLei 7512013, de 12 de

setembro.--

-----Ponto 7 - Discussão e votação da Revisão do Plano Plurianual de Investimentos, em

conformidade com o disposto na alínea a) do n.o I do artigo 25.' daLei 7512013, de 12

de setembro. -----------

-----O Sr. Presidente informa que esta alteração deve-se à possibilidade de uma eventual

candidatura a fundos comunitários a nível da reabilitação urbana, visando a requalificação

da zonahistórica da Ribeira Brava.-----

-----Colocado a votação do ponto 6, foi aprovada por maioria, com doze votos do RB1,

nove do PSD, um do PS e uma abstenção do JPP.----
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------O deputado Hélder Gomes do RBl apresentou a seguinte declaração de voto: "O

movimento independente RB1 regista e congratula-se pelo facto do executivo municipal

estar sempre atento e empenhado na procura de ferramentas que possibilitem o

financiamento externo quer regional/europeu e que permitam a execução de projetos de

interesse municipal, potenciando assim o orçamento municipal"

-----Colocado a votação do ponto 7, foi aprovado por maioria, com doze votos do RBl,

nove do PSD e duas abstenções, sendo uma do JPP e uma do PS

-----Por último a Assembleia Municipal, usando a faculdade que lhe confere o no 3 do arto

57 , dalei 7 512013, de 12 de setembro, delibera aprovar por unanimidade esta ata. --------

-----E nada mais havendo a tratar, a seúora Presidente da Assembleia Municipal,

declarou encerrada a sessão pelas doze horas e vinte 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, 02 de setembro de2021.

A Presidente da Assembleia,

A 1o Secretária,

L

O 2o Secretário,
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