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ATA DA REUNÁO ORDINÁRN DA

CAMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA

BRAVA REALIZADA NO DIA SEIS DE

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE

E UM.

- Aos seis dias do mês de agosto 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 - RB1, e com a presença dos(as) Senhores(as)

Vereadores(as): Manuel lnácio da Gorte - PSD, Rafael João Figueira Sousa - RB1,

Sandra José Abreu Vilanova - RBí, 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 quorum, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, declarou aberta

a reunião, pelas quinze horas.

...... PERIODO 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. --

- Tomando a palavra, o Senhor Vereador Manuel lnácio da Corte alertou para o facto de a

ARM ter feito rasgos na estrada da Achada e não ter procedido ao seu asfaltamento. -----

- O Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, esclareceu o executivo que iria alertar

a ARM para a referida situação. lnformou ainda que tem mantido contacto frequente com

a ARM para a resolução de variados problemas, nomeadamente a falta de água potável na

zona do Lugar da Serra e Terreiros, pelo facto da captação de água da Trompica não ser

suficiente para satisfazer as necessidades do consumo domestico, com os frequentes
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alertas da autarquia para este problema, existindo por parte da ARM vontade em resolver

o problema, que consistirá na bombagem de água da levada do Norte para os tanques

existentes na Trompica podendo este ser o primeiro projecto a ser executado no âmbito do

PPR - Plano de Recuperação e Resiliência. lnformando ainda que brevemente será

realizada uma interversão na Fajã das Éguas para aumentar a capacidade de filtragem e

que neste momento só estaria a aguarda a instalação de cabos elétricos por parte da EEM,

explicando que a referida interversão servirá para aumentar a capacidade de filtração

evitando que quando exista muita pluviosidade haja uma perda de qualidade da água. ---
- Recomeçando, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, congratulou a ARM

pela recuperação dos tanques de água da Ameixeira melhorando signitivamente a

qualidade da água que abastece a freguesia da Serra de Água, informou ainda o executivo

que a autarquia já estaria a realizar transportes entre o Bar do Camarata e a Ribeira Brava

e vise versa com o objetivo de mitigar o transtorno causado pelo encerramento de Estrada

Regional 222.Para terminarconvidou todo o executivo a estar presentes nos Sunsets à

Brava

- Tomando a palavra, o SenhorVereador Horácio Ramos Ferreira questionou sobre o ponto

de situação das estradas previstas para a Banda D'Alem.

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

que a autarquia pretenderia brevemente dar saída ao Caminho da Cruz, ligando-o à

Estrada Regional 222, aproveitando o facto de a referida Estrada Regional estar encerrada

ao trânsito para a execução dos trabalhos de consolidação dos taludes sobranceiros.

Explicou ainda que o alargamento da vereda do Manheco estaria dependente da

negociação de alguns terrenos e que o Caminho Municipal do Pico estaria dependente da

disponibilizaçáo das ferramentas financeiras no âmbito de um contrato programa com o

Governo Regional.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

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

--- 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
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presentes

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

2.-. DTSCUSSÃO e VOTAÇÃO DE EM|SSÃO DE PAREGER NÃO VTNCULATTVO,

ALUSTVO A EMPRETTADA DE "REFORMULAçÃO DO DESTTNO FINAL DAS ÁGUAS

RESIDUAIS DA RIBEIRA BRAVA - FASE 2." AO ABRIGO DO Art.o 7 DO DECRETO-LEI

N.O 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO.

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

proposta em epígrafe que vem ao encontro dos vários alertas da autarquia para a

necessidade de resolver o problema do mau cheiro provocado pela ETAR na Tabua,

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 emissão de

parecer não vinculativo favorável e ainda congratular a ARM por estar a preparar o

lançamento da segunda fase da empreitada de reformulação do destino final das águas

residuais da Ribeira Brava que prevê o aumento do emissário da ETAR da Tabua com vista

à resolução do mau cheiro que se faz sentir naquela zona e que afeta os moradores e

visitantes

3.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DA RESPOSTA AO RELATORTO tRF N: 2t2021

INTTTULADO "AUD|TOR|A A COBRANçA DAS RECETTAS DA CÂMARA MUN|C|PAL

DA RIBEIRA BRAVA.''.

.-- 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

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

conhecimento à Assembleia Municipal

4.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO ApOrO A RECUPERAçÃO ECONOMTCA NO

CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA.
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--- 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. ------

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

apoio às candidaturas n.o 1 1 , 13, 14, 15, 19, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30, 31, 32,

34, 35 e 36 e o indeferimento das candidaturas n.o 12, 16, 17, 18,20 e 33 procedendo a

audiência de interessados, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 5.o e artigo

7.o do Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Económica do Município da Ribeira

Brava

- Tomando a palavra, o Senhor Presidente, Ricardo António Nascimento, apresentou a

seguinte declaração de voto: "O movimento independente 'Ribeira Brava em Primeiro'

disponibilizou uma ferramenta financeira da autarquia às micro e pequenas empresas do

comércio local, principalmente na área da restauração, bebidas e comercio a retalho, bem

como aos trabalhadores independentes do Concelho, que vivenciam uma grande

instabilidade económica, sufoco financeiro e, consequentemente, familiar com a

manutenção dos respetivos postos de trabalho que garantem o seu ganha pão. Este apoio

mostra assim a proximidade da autarquia para com as problemáticas que o tecido

empresarial do concelho atravessa, sendo a recuperação económica e dinamização da

economia uma prioridade. Relembrando que a par destes apoios financeiros a Autarquia

tem garantido ate ao momento isenções e reduções das rendas dos seus espaços

concessionados, como também da ocupação do espaço público, apostando ainda na

retoma desportiva e cultural, mostrando, uma vez mais, o esforço da autarquia em mitigar

os efeitos do desemprego causados pela pandemia no dia a dia dos ribeira-bravenses". -

5.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO DE PARECER PARA ATRTBUTçÃO DO

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO A 27 PESSOAS ELEGíVEIS PARA BENEFICIAREM

DAS VANTAGENS INTEGRADAS NO REFERIDO CARTÃO, EM CONFORMIDADE

COM O REGULAMENTO NO 28212018.

--- 5.1. 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 cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

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

Cartão Municipal do ldoso a 27 (vinte e sete) candidatos elegíveis e o indeferimento de 2

(dois) candidatos, procedendo a audiência de interessados, em conformidade com o

disposto no artigo 70 do Regulamento do Cartão Municipal do ldoso

6.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO Oe PROPOSTA DE ATRTBUTçÃO OO SUBSíD|O DE

INSULARIDADE AOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA. -.-.--.-

--- 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 copia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

- Após discussão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade, no ano de 2021,

atribuir o subsídio de insularidade para os trabalhadores em funções públicas do Município

W

da Ribeira Brava.

7.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PLANO DE PREVENçÃO DE RTSCOS DE GESTÃO,

TNCLUTNDO OS RTSCOS DE CORRUPçÃO E |NFRAçÕES CONEXAS - 2021 E

SUBMETER A APROVAçÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

---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 cópia da mesma a todos

os Senhores Vereadores presentes

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

aprovação da Assembleia Municipal

8.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO PEDTDO APRESENTADO pOR JOÃO JOSÉ

FERREIRA E MARTA FTLOMENA PESTANA CORTE, A SOLTCTTAR A REDUçÃO DAS

TAXAS URBANíSTTCAS TNERENTES, AO ABRTGO DO DTSPOSTO NA ALíNEA A) DO

N.O 3 DO ARTIGO 12.O, DO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO
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MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA DE22 DE OUTUBRO DE 2018.

--- 8.1. O Senhor Presidente, Ricardo Antonio 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 conceder aos

requerentes, Sr. João José Ferreira e a Sra. Maria Filomena Pestana da Corte, a redução

de 50% na taxa de emissão da certidão da propriedade horizontal do prédio registado na

Conservatória do registo Predial da Ribeira Brava sob o n.o 560/19950614, inscrÍto na

matriz sob o número 999 para o qual foi solicitada a referida certidão, com conformidade

com o disposto na alínea a) do ponto 3 do artigo 12.o do Regulamento de Taxas e Outras

Receitas do Município da Ribeira Brava

9.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO APRESENTADO PELO SR. LUCTANO

DtoNtsto DA stLVA, A soLtctTAR ALTERAçÃO OA IMPLANTAçÃO DA VEREDA

LOCALIZADA NA RUA COMANDANTE CAMACHO DE FREITAS, PORTO DA RIBEIRA.

--- 9.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 e submeter a

Discussão Pública

10.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO OO PEDTDO APRESENTADO PELA PAROQUTA DO

cAMpANÁRtO, A SOL|C|TAR ATR|BU|çÃO DE L|CENçA ESPECIAL DE RU|DO COM

A RESPETTVA |SENçÃO DE TAXAS. ----------

--- 10.1. 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 atribuir a licença
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especial de ruído pelo período de um ano, aos fins-de-semana, e a isenção das taxas

inerentes, em conformidade com disposto no artigo 12.o do Regulamento de Taxas e Outras

Receitas do Município da Ribeira Brava

11.-. DTSCUSSÃO E VOTAçÃO DO PEDTDO APRESENTADO PELA JUNTA DE

FREGUESTA DA R|BE|RA BRAVA PARA UT|L|ZAçÃO OO CENTRO CíVICO DA E|RA

DO MOURÃO nOS DIAS 14 E í5 DE AGOSTO, COM A RESPET|VA |SENçÃO DE

TAXAS.

--- 11.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 a isenção de taxas

nos dias 14 (quatorze) e 15 (quinze) de agosto, em conformidade com o disposto no artigo

12.o do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município da Ribeira Brava.

í2.-. APROVAçÃO DA ATA EM MTNUTA.

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

do aÉ.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 onze horas e trinta minutos.

- 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 tónio Nascimento
N\

Secretário.
(M,-* 6",*,

Helder Manuel Gouveia Gomes
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