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Assembleia Municipal de Ribeira Bravu

ATA N." 02t2021

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MIINICIPAL
Realizada no dia 17 de dezembro de dois mil e vinte e um

-----Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a
Assembleia Municipal de Ribeira Brava, no Salão Nobre do Edifïcio dos paços do
Concelho, Concelho de Ribeira Brava, sob a presidência de Rita Maria dos Ramos de
Abreu, estando Maria Natália Gonçalves da Silva, como primeira secretária e André
Geraldo da Côrte como segundo secretiírio.

-----Estiveram também presentes os seguintes deputados municipais, pelo RB1: António
de Jesus Silva, Francisco Paulo Pestana, Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes, Jordão

José Andrade de Abreu, Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte, Bruno Mino Garcês

Mendes Correia, Vítor Francisco Gomes de Abreu, Rosa Carolina Garcês Rodrigues
Jardim, Marco António Abreu, Vítor Hugo Fernandes, Karina Mónica pereira Ferreira;
pelo PS: Olívia da Silva Ascensão, Marlene Pereira de Sousa Rodrigues, Rui pedro

Fernandes de Almeida, Lauteano Secundino Asçensão de Macedo, Elsa Maria de Abreu
Gomes; pelo CHEGA: Luís Filipe Quintai Pereira Vicêncio e Celestino Gomes
Sebastião.

-----Como representantes das Juntas de Freguesia estiveram presentes: João pedro Garcôs

Mendes Correia (Em representação de Marco Nuno Correia Martins - pJF Ribeira Brava),
João David Jardim de Sousa (PJF Campanfuio), Albertina de Jesus Diniz Ferreira (pJF

da Sena de Água) e Manuel Inácio da Côrte (pJF da Tabua).

-----Estiveram ainda presentes o Presidente da Càmara Municipal da Ribeira Brava,
Ricardo António Nascimento, o Vice-Presidente, Jorge Manuel Faria dos Santos, o
Vereador Rafael João Figueira Sousa, o Vereador Paulo Santos Andrade, a Vereadora

Sandra José Abreu Vilanova, a Vereadora olga Maria de Ascensão Femancles e a
Vereadora Flor Angélica Abreu Silva. ---*-

----Pelas dez horas e onze minutos, verifìcada a existência de quórum, a Sra. presidente
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-----procedeu-se à tomada de posse da Deputada Luísa Ponte (Ê.Bi), eievido ao fato da

m€sma não ter estado presente, na sessão de instalação dos órgãos do Município' no dia

1g cle outubro de, 202L VeriÍicada a conformidadç formal do ptocesso eleitoral' a

tcgitimidade e a idr-rneïdade tla eleita, a seúora presiclente da Assembleia Municipal'

declarou-a investida nas suas funções e, paÏa constar, tbi lavrada ata corrcspuudcnte quc

foi litla e assinada esse encontra eÍn anexo

-----A Sra. presidente da Assembleia informou que, o deputado Hé1der Manuel Gouveia

Gomes não pôde estar presente, estando a ser substituído pelo senhor depúado Francisco

paulo Pestana. Maìs informou que, o PJF da Ribeira Brava, Marco Nuno correia Martins'

também não pôde estar presente fazendo-se representar por João Pedro Garcês Mendes

Correia.

-----o Deputado Laureano Macedo (Ps) interveio, após cumprimentar todos os presentes'

alertando que, na convocatória desta sessão, deveria constar alguma informação sobre os

cuiilados a ter errr cousequência da peurclemia atual, assim como a solicitação e verificação

de certificado rie vacinação e testçs ncgativos ao COVID dos intervenienies' ulÌ-ra vez que

a segurança de todos é o primeiro requisito inrlispensável' o seúor deputado alertou

também para anecçssidade de uma revisão do Regimento da Assembleia' pois este

aprosenta algumas lacunas e inconsistências, acrescentando ter algumas propostas de

melhoria paÍa o mesmo. o Deputado recoúeceu a celeridade na entrega de toda a

documentação, no entanto refetiu se tratar de um documento muito denso para seí

analisado em tão pouco tempo e ter uma fìndamentação stlstentada em apenas cinco dias'

refbrçando, novamente, a neçessidade de revisão do Regimento' -----------

-----A Sra. Presidente da Assembleia informou que será tealtz'ada uma reunião com os

iíderes dç bancada pam rever e cliscutir eventuais arterações do Regimento. -------------'-

.----oDeputadoVítorAbreu(RB1)irrterveiosobrcoontigoarmazétrrdaTahuaeastia

cobertura em amianto' Sçndo este um espaço privado' situado numa zona central da

freguesia, tendo sm conta a saúde pública e no sentido cle resolver esta situação

questionou o senhor Presidente da câmara sobre o que poderá ser fcito em relação a este

assunto, além de aiçttar o pruprictáLio tlu u$prçu. congratulor"r o mrrnicípio pela

recuperação da Capela da Mãe de Deus, no entanto salientolt afraca iluminação à volta
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atmazém, sendo um espaço privado, só poderá ser feito um alerta ao dono para a resolução

desta situação e verificar a eventual existência de apoios para colaborar nesse sentido.

Sobre a Capela da Mãe de Deus, o Seúor Presidente indicou que foi executado um

protocolo com a Paróquia da Tabua, no qual se contempla a requalificação da capela

mantendo o património cultural e a respetiva iluminação pública em LED.

;; ; ; ;; *" ; ":,",ïï ;,n :ï_ "1ï1,," * ;;;;;, ;;, ,, ;; ;"
As.sembleia Municipai da Ribeira Brava para o mandato 2021-2025, nos termos do

disposto no n.o 4 do artigo 7.o do Regimento da Assembleia Municipal da Ribeira Brava;

-----Foram apresentadas as propostas de líder de bancada, sendo pelo RB I - Deputado

Hélder Gomes, pelo PS - Deputado Laureano Macedo e pelo CHEGA - Deputado Luís

Vicêncio. A Senhora Presidente da Assembleia questionou sobre a existência de

propostas sobre a disposição da sala, para serem colocadas a votação. Foi distribuída uma

cópia, a todos os presentes, da proposta apresentada pelo RB1

-----A Presidente da Mesa interpelou o CHEGA e o Grupo do Partido Soçialista sobre a

proposta da disposição de sala.

-----O Deputado Luís Vicêncio (CHEGA) referiu não ter neúuma proposta para

apresentar, acrescentando estar satisfeito com a proposta apresentada pelo RB 1. ----------

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) respondeu não dispor de um mapa da disposição

da sala e ter fieado a aguardar o respetivc envio. Atendendo que a Mesa da Assembleia

não cumpriu com os requisitcs do n.o 4 do aúigo 15." do Regimento da Assembleia

MunicipaÌ da Ribeira Brava, enviando urn mapa em aberto com a disposição da sala, a

Mesa de Assembleia apresentou uma fotocópia, da proposta do RB 1, ao Grupo do Partido

Socialista da Assembleia Municipal a fim cleste elaborar uma proposta. Visto a posição

úu Grupo do Partido Socialista da Assembleia Municipal não ter iicado clara, gerando-se

alguma confusão, a Deputada Olívia Ascensão, clarificou que a poiição do grupo é ser

contra a disposição cla sala proposta pelo RB 1, em específìco, aos lugares designados por

este para o Grupo do Paúido Socialista, o quai pretende uma disposição de lugares na

horizontai, mais profícuo para o referido Grupo, contrariamente à proposta inculcada pelo
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RBl, na vertical. Acrescentou, ainda, que a disposição da saia incuiçada peio RB1 é

estratégica no sentido de limitar a çomunicação do Grupo do Partido Socialista' nas

renniões de Assembleïa Municipal, sendo uma atitude antissoçial na distribuição de

lugares, por não favorecer a comunìcação entre os ScuS pares. --*--'-

-----O Deputado Luís Vicêncio (CHEGA) referiu não ter nenhuma proposta para

apresentar acrescentando que estava satisfeito com a proposta apresentada pelo RB 1 ' ----

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) apesentou uma proposta em anexo'

----As propostas apresentadas forarn colocadas a votação, obtendo a seguinte

deliberação: Proposta do RBl; Aprovada por maioria com 20 votos a favor (18 do RB1

e 2 do CHEGA); 5 abstenções (PS); Froposta do PS: Reprovada por maioria com 20

votos contra (18 do RB1 e 2 do cHEGA) e 5 votos a favor (PS).

-----Em declaração de voto, o Deputado Laureano Macedo (FS), reforçou "manifesta

vontade em manter o grupo junto, tendo em consideração que assim existiria mais

comunicação e melhor passagem de infonnação"' ^-'------

-----Os defutacios municipais procedera-m à oegpação dos ïugares, rie acordo coln a

-----A Deputada Olívia Ascensão (PS) interveio e manifestou o seu desagrado com esta

distribuição dos deputados municipais que impede a troca de ideias e informação durante

proposta aprovada.

a sessao.

que se encontram ao lado"

cliscussão clo mesmcl,

setembro;

-----O Deputado Rui Almeida (PS) salientou ser mais fâcr| acomunicação entrs os colegas

-----A Senhora Presidente da Assembleia chamou a atenção parà a necessídade de

rcalizaçâo ile reuniões prévias à cada Sessão' por grupo' evitando assim a troca de

informações e diálogos desncçessários entte os membros de cada grupo, durante a mesma'

No entanto, çm çaso cle assunto que o Grupo do Fartido Socialista necessi[assç de discúir

ou de deliberat, seria feita rtma paÌlsa na sçssão e concedido um período de tempo para

pCIN'[O 2 - InÍ'onaação escrìta do seúor Presidente da câmara e da situação Financeira,

nos termos do drsposto na aÌínea C), d0 ï1,"'2, du artigo 25.0 da1ci75lt013, rle 12 úc
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-----O Seúor Presidente da Cãmata referiu que, desde setembro alé à clata presente, a

açáo camarâria foi mais reduzida do que em períodos homólogos noutros anos, pelo fato

de terem ocorrido as eleições, a tomada de posse e consequente reorganização dos

serviços. Salientou, que 'onão estivemos parados, trabalhando sempre em prol do

município"'Indicou ter tido vâtias reuniões com as escolas do 1.o Ciclo para perceber a

melhor estratégia de redução dos prazos de ação e melhoria dos serviços; com a emprcsa

Águas e Resíduos da Mad.eira (ARM) sobre a questão da áryuapotável nas zonas altas,

uma vez que os poços do Município não chegam para as necessidades locais. Referiu

também que a ARM terá um espaço para receber os Resíduos de Construção Civil (RCC),

além da recolha que já fazem dos monos. Informou também que o Município está no

projeto Rede Circular para Construção Sustentável (R2CS) - Economia Circular, na fuea

urbanística. Abordou também algumas obras que estão em fase de conclusão nas quatro

freguesias e disse que estão a trabalhar no lançamento de novas obras. Referiu tambérn

as atividades desenvolvidas no Espaço do Artesão, as decorações natalícias e o constante

contacto com o Delegado de Saúde no sentido de acompanhar a situação pandémica do

Município. Salientou que a Càmarc cedeu algumas barracas a algumas entidades que

responderam afirmativamente à proposta de descentralização da realização de testes

antigénio, evitando assim aglomerados, contribuindo para aumentar as opções de

testagem, em todas as freguesias do concelho. O Seúor Presidente do município apelou

à testagem massiva e gratuita da população, permitindo uma redução do risco de aumento

de casos evitando assim confinamentos obrigatórios e uma consequente desaceleração da

economia. Informou também que a Câmara testa, semanalmente, os seus colaboradores

para garantir a segurança de todos e dar o exemplo

----- O Deputado Luís Vicêncio (CHEGA) questionou sobre qual a atitude imediata da

Câmara aquando da receção de queixas de despejos de materiais.

------O Seúor Presidente da Camara referiu que o mais usual é receber as queixas, no

entanto, sem identificação do responsável, o processo torna-se de difícil resolução. Deu

alguns exempios de situações que já ocorreram e mencionou que as entidades policiais

são alertadas paÍa aumentar a vigilância.

-----O Deputado Laureano Macedo ípS) pçdiu çsçlareçimentn ao Sr. prrsiclçnte cla

Câmara Municipal da Ribeira Brava sobre investimentos da ARM - Águas e Resíduos da
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Madeira no concelho de Ribeira Brava, mais especificamente na Serra de Água, no sítio

do Piúeiro. O Grupo do Partido Socialista considera que o executivo municipai deve ser

proativo na resolução deste problema junto da ARM, no sentido de resolver este

problema, atendendo que afeta a qualidatle tle vida da povoação dcssu localidade' A

deputada municipal, Olívia da Silva de Asccnsão, questionou, ainda, o Sr' Presidente da

câmara Municipal da Ribeira Brava se a população sabe que a ARM financia os danos

nos eletrodoméstiços em consequência da má qualidade da íryua fomecida" Questionou

sobre a melhoria do fornecimento de água potável, se o Governo apoiará na requalificação

da rede, nomeadamente no sítio do Piúeiro na Serra de Água. Referiu alguns problemas

existentes, salientando que é neeessária assegurar o fornecimento de água potável à

comunidade

-----O Seúor Presidente indicou nu:Ìca ter sido feita nenhuma queixa à Câmara sobre a

situação do Sítio do Piúeiro, desde o ano de 2013, e que apenas apÓs esta ter sido

ciivulgada pela comunicação social, Rri averiguado o que s0 passava. Assim, na zona do

Finheilc a água e *aptada nllïïrâ Ilâscente a eéu ebarto e elee:a=ntada várias rre'z'es atravós r{e

decantadores instalados pela ARM. Esta empresa aumentou o número de decantadores

com o objetivo de melhorar e asseguÍal a qualidade da âgua, de tal forma que as analises

realizadas Èt itguademonstram a boa qualidade da mesma' O Senhor Presidente alertou

que não se pode alarmar as pessoas sem çoúççimento de causa e que foram feitas análises

à âgua.Mais esclareceu que, ao chover pode haver alguma coioração da água devido ao

fato desta ser captada a céu aberto, no entanto após as várias decantações de que é alvo'

e através das análises realizadas, conftrma-se seI uma água potável de qualìdade' -------

----- A Deputada olivia Ascensão (FS) questionou, ainda, ao Exmo' sr. Presidente da

câmara Municipal cla Ribeira Brava se a população sabe que a ARM finançia os danos

nos eletrodomésticos em consequência da má qualidade da água fornecida'

-----O l)eputado Laureano Macedo (PS) questioní.ììr se há garantia dada por parte c1a ARM

quanto ao términus cla intervenção, tendo sido respondido pelo Exmo' sr' Presidente da

Câmara Municipal da Ribeira Brava que estaria em fase conçiusão-

-----O Sçúor Presidente da Câmara respondeu que esta requalilìcaçâu está el1r fhse dc

conclusão, acreditando que a mesma está já ultrapassada
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----- A Deputada Olívia da Silva de Ascensão, reiterou que o problema do Sítio do

Pinheiro, na Serra de Agua, ainda não está resolvido. Indicou que existe um abaixo-

assinado remetido à Assembleia Legíslativa da Madeira a respeito do mesmo.

----- O Deputado António Silva (RB1) tomou apalawareferindo que, sendo morador na

Serra de Água, não tem coúecimento deste assunto pois nunca ouviu semelhante coisa

sobre pagarem eletrodomésticos, nem sobre este falso problema da âgua do sítio do

Pinheiro, o que tem conhecimento é que há pessoas que utilizam em paralelo águas das

nascentes, que não são tratadas, com águas tratadas pela ARM, e que daí poderá resultar

contaminação das águas, como é normal

-----A Deputada Oiívia Ascensão (PS) informou que chegou à Assembleia Legislativa da

Madeira uma queixa por escrito sobre este assunto.

-----A Seúora PJF da Serra de Água, Albertina Ferreira (RBl), referiu que, desde que

iniciou o mandato, nunca recebeu nenhuma queixa sobre esse assunto. Mais indicou que,

como moradora, também recebe água desse ponto e na sua opinião "Esta parece ser uma

setembro;

-----O Seúor Presidente da Câmara sugeriu a apresentação dos próximos três pontos da

ordem de trabalho em simultâneo, pelo fato destes documentos estarem interrelacionados,

colocando-se depois cada um à votação em separado. Não se veriÍìcando oposição a esta

sugestão

PONTO 3 - Discussão e votação da proposta ds Orçamento para o ano de 2022, nos

termos do disposto naalíneaa), do n.o l, do artigo 25.o daleiT52a1f.,de l2 de setembro;

PONTO 4 - Discussão e votação do Plano Plurianual de Investimento para o ano dpZ12Z,

nos termos do disposto na alínea a), do n.o l, do aúigo 2s! daleiT5/20r3, de 12 de

PONTO 5 - Discussão e votação do Plano de Atividades para o ano de 2022" nos termos

do disposto naalínea a), do n.o l, do artigo 25." daLeiT5/2013,de l2 de setembro;

-----O Senhor Presidente da Câmara abordou os documentos em questão, explicando os

valores das rubricas ç dando exemplos conoretos sobre os valores mencionados. Abordou

as Receitas, indicou os impostos diretos (IMI, IMT, Impostos de circulação), as

transferências correntes. os empréstimos a decorrçr e respetivos rralores, as despesae

correntes, despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviços e transferências diretas.
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Mencionou que a câmara pretende manter os apoios para os Bombeiros, paÏa as IPSS',s,

para as associações culturais e desportivas, pagamento das creches, ensino superior,

idosos, reabilitação de habitações de famílias carenciadas, manuais digitais e atribuição

de material escolar. Mais indicou que no próximo auo letivo a intenção ó de que o 9'o ano

passe a usufruir também tlos manuais digitais, destacando a parceria com a Secretaria

Regionai da Educação. Da mesma forma pretende-se atribuir instrumentos musicais às

escolas, no sentido de ultrapassaÍ essa necessidade há muito sentida e reportada pelas

mesmas. A nívei de investimentos, o seúor Fresidente mencionou as obras que estão a

deconer nas quatÍo freguesias do Município, informando que outras estão tambóm

planeadas. --

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) referiu que houve um aumento significativo do

orçamento relativamente ao do ano anterior' mas que é um orçamento de sobrevivênçia e

não de resiliência. O senhor deputado mencionou a importância de abordar questões

culturais tais como: o restauío e proleçãu do património municipal, "que é nosso

tâE1bé$,,, exernplif,rcando o próprio sa-lã.o nobre onele eleçorria a sessão. Referiu também

a necessidade de um auditório mtrnicipal para a rcalizaçáo de eventos, pois as salas

existentes no conçelho são, manifestamente, pequenas para grandes eventos' Referiu que

sobre o valor atribuído às juntas, que estas entidades precisarn de mais competências paÏa

as executarem, ReÍ"eriu também que deveria ser provicienciado o resumo das despesas' O

senhor deputado congratulou a Universidade Sénior, mas, dirigindo-se ao scnhor

vereador R.afael sousa, mencionou que é necessário um espaço condigno para os nossos

seniores. Alertou que é necessário incluir a cultura e ciência, questionou se isto não está

previsto ç sobre a eventual existência ou não de uma orientação sobre a preparação do

concelho paÍa a era cligital'

------o senhor Presidente úacàmararefbriu que, relativamente às questÕes tlu çovid, tbi

cria,Jo um regulamcnto para apoiar as empresas cle algtrmas áreas, aqUeles que foram mais

afctadas pela pandemia tais como: comércio, restawação. etc' Explicou ter sido feita uma

consulta à Autoridade Tributária reiatìvamente aos CAES, havendo eerca de 300 registos

dessas áreas no concelho. lnfonnou que t'oi tèito um empréstimo para cssç apoio' tlas

que 40 empresas concoüeïam e dessas apenas 38 foram aceites' "Apoiamos todos, com

ou sem contabiÌidade organizada!", ftisoti o seúor Presidente, dizendo também que a
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rubrica se mantém aberta, e em caso de necessidade podem voltar a aceitar candidaturas.

No que concerne à questão do património, o senhor Presidente adiantou que o orçamento

contempla a recuperação de toda a zona histórica da Vila, e que estão a aguardar aabertura

do próximo quadro comunitário e saber se é possível a inclusão da recuperação de toda a

cãmata, poïque 'oou temos fundos, ou vamos continuar a fazet remendos,,. sobre a

modernização administrativa o seúor presidente disse que a Câmara foi pioneira no

iDOK, e que todo o processo camarário interno é digital. Disse também que o que está

em falta é que qualquer cidadão consiga aceder online e consultar o seu processo via
digital' Relativamente à Universidade Sénior, referiu autilização de uma das escolas do

concelho que esteja inativa, como por exemplo a escola da Bica d.e Pau, sendo necessário

a existência de transportes para esse efeito. Enalteceu que este é um projeto valioso no

concelho, Alertou pataaquestão da descentralização de atividades, e qÌre não fazsentido

adquirir/ alugar edifícios com espaços fechados

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) agradeceu a explicação, afirmou que a Frente

Mar não consta em neúuma paÍte do texto, no entanto, foi apresentada pelo Diário de

Noticias como uma obra da Câmara, e que este foi um projeto extremamente

emblemático. O Seúor Deputado voltou a abordar a questão da cultura e da ciência,

referindo a existência dejovens quaiificados, sem infraestruturas onde trabalhar, pelo que

acabampor sair do concelho e da região contribuindo para o despovoamento. Mencionou

que são necessárias bibliotecas e polos com acesso à intemet, no sentido de descentralizar.

Abordou também a questão das competências das Juntas de Freguesia e dos transportes

nas zonas aitas, dos difíceis acessos e seus constrangirnentos. Terminou referindo que é

necessário repensar a rede de transportes e a autonomia dos idosos, no sentido de diminuir

eventuais focos de deprcssões e isolamentos------------

-----Colocado o ponto 3 à votação, foi aprovado por maioria com 20 votos a favor (1g do

REI e 2 do CHEGA); 5 absrenções (pS).

-----Coloçado o ponto 4 à votação, foi aprovado por maioria com 20 votos a favor (18 do

RBI e 2 do CIIECA); 5 absrenções (pS).

Colocado o ponto 5 à votação, foi aprovado por maioria com 20 votos a favor (1 I do RB 1
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-----R.eiativamenïe ao PONTC 3, o Grupo do Partido sociaÌista abste're-se e' eÍn

declaração de voto realça que este não é um orçamento pós-covlD19' Apenas um

orçamento de resiliênci aparaassegurar o funcionamento da Câmara Municipal da Ribeira

Brava, não sendo um orçamento cle apoio às empresas e às tamilias afetadas pela crise '

Merecenclo explicação, por exemplo, especialmente aus eurpresários dc pequenas e

mieroempresas deste concelho. Alertou para uÍn investimento (avultads) na rubrica

07.03.05 (bens do património, histórico, artístico e culhrral), direcionado apenas a jardìns

o parques. Apresentou várias questões sobre várias necessidades de conservação e

restauro, nomeadamente a recuperação do teto de alfarge do salão Nobre do Município;

sobre a criação de novas centralidades culturais no coneelho, como por exemplo, uln

auditório municipal; sobre apoios mais significativos às juntas de freguesia' visando o

aumento da sua capacidade de atuação no conceiho; sobre o aumento do valor pata o

orçamento participativo. salientou a existência de muitas questões relativamente a este

documento, o qual só pgderá ser devidamente apreciaclo nos reportes de execução

orçainenial e mais iacisivamente na apresentaçãcr da conta cle gerência referente a-c' a'no

eçonómico em apreço. Acrescentou seÍ uma boa pratica a apresentação de um resunto du

orçamento das despesas por classificação orgânica, atendendo que, através do doçumento

previslonal, existem diversas rubricas que se apresentam como oosem orgânica" não

apresentando qualquer documento adicionai que aponte neste sentido

-----Em relação ao PON'fo 4, o Grupo do Partido socialista absteve-se e' em deciaragão

de voto, questionou sobrç os montantes mencionados para a Frente Mar da Ribeira Brava'

que constituiu uma das promessas do RBl. Recordou que o Presidente da Câmara

Municipal da Ribeira Btava, sendo candidato pelo RB I à presidência desta Câmara

Municipal em 2021,afirmou no clia a2-05-2021, no Diário de Notícia da Madeira, ter o

aval cio Governo Regional da Madeira para avançaf com a sua execução' No entanto"

neste orçamento e plalo plurianual da Cômara Municipal cla Ribeira Rrava nem no

ORAM/PIDDAR para 2022 rlo Govçrno Regional r1a Madeita, çonstam quaiquer

informação relativamente à prometida remodelação da Frente Mar' Pelo que é necessário

o devido esclarecimento aos ribçira-bravenses que lhe confïaram o voto. Congratulou-se

pela majoração do montante previsto para auniversidade sénior, no çntanto salientou a
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necessidadedeum:::ï:.:::,::::,.::"i:;';"x:_resenadoqualquer
montante na previsão plurianual que assegure a continuidade do projeto, para o período

de2A23-2025. -**---*
Em relação ao PONTO 5, o Grupo do Partido Socialista absteve-se e, em declaração de

voto questionou o fato de os investimentos, na dinamização cultural, contemplarem

apenas os festejos alusivos ao arraial de S. Pedro e o do Natal. Realçando a necessidade

do Concelho e outros dias festivos, também serem comtemplados. Salientou também que,

no plano de atividades não existe qualquer montante paru a ciência, modernização e

simplificação administrativa, num contexto que considera indispensável e pede que o

executivo municipal repense sobre a perspetiva de transição digital pretendida para o

Concelho de Ribeira Brava.

PONTO 6 ' Discussão e votação da 1.u Revisão Orgânica da Câmara Municipal da

Ribeira Brava, nos termos do disposto na alíneam), do n.o 1, do artigo 25.o daleiT5/2013,
de 12 de setembro;

-----O Senhorpresidente esclareceu que esta é umaproposta de organização para melhoria

do serviço, salientando a atual existência de uma Divisão de Ordenamento do Tenitório
e Serviços Municipais (DOTSM) e de uma Divisão de Planeamento onde se inciuem

todos os recursos humanos, iírea orçamental e atenclimento. Explicou que a DOTSM é

uma divisão com muitas competências, pelo que é importante a criação de uma divisão

direcìonada apenas para o urbanismo e de outra divisão para serviços municipais,

procedimentos públicos e ërea social. Apontou que compete à Assembleia aprovar esta

proposta, cujo organi grama será posteriormente apresentado em Reunião de Câmara. ----

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) referiu que o grupo do PS considera positiva esta

revisão orgânica, no entanto questionou sobre as subunidades específìcas a serem

consideradas.

-----O Senhor presidente do município eiucidou que serão criadas duas divisões,

nomeadamente, do tirbanismo e do ordenamento do território e uma unidade corn iirea

Íïnanceira e dos recursos humanos

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) recomendou que. no próximo orçamenta, consïe

um quadro resumo do peso de cada uma destas unidades orgânicas, Questionou ainda
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sobre a previsão para 
^ 

implernentação do serviço veterinário municipal, abordando a

questão dos animais çrrantes que, por vezes invadem propriedades privadas' --------------

-----o senhor presidente da câmara esclareceu que a questão dos animais effantes é da

competência da câmara, no çntanto com o fim da eutanásia animal tem-se veriÍicado a

proliferação cle animais errantes o que eventualmente pçderia let uma solução no

implementação do canii municipal. Existindo assim uma rubrica contemplada no

orçamento nacionai, a ser utilizada através de candidatura dos municípios' para seÍ

aplicadana vacinação, esterilização e centros de recolha destes animais' No entanto' as

regiões autónomas dos Açores e Madeira não se podem candidatar, pelo que este constitui

um grave problema Íinanceiro. O senhor Presidente informou que a Associação de

Municípios da Madeira (AMRAM) decidiu colaborar com os municípios criando

protocolos com veterinários locais, sendo a vET CLINIC no caso cla ribeira brava' Desta

forma seria viabili zada aesterilização de animais errantes, todavia referiu a existência de

grandes listas de espera, tornancio difíoil dar resposta a todas as situações' No que respeita

a cl'iação da figura de "yeterinário municipal, csclareceu que este será partilhado corr'' um

município viziúo,

-----O Deputado Larueano Macedo (PS) questionou se a referida partilha será com o

Concçlho da Ponta do Sol.

-----o senhor Presidente indicou que, em princípio" será com câmara de Lobos'

-----o Deputado Luís vicêncio (GHEGA) propôs quç, ao longo do próximo ano' o

desenvolvimento de uma estratégia ou mecanismo de autoavaliação que permita veriflcar

e comprovar o real benefíçio, para o município, da criação destes novos postos de

trabalho.*--

Colocado à votação, foi aprovado por Unanimidade'

PON'IO 7 - Discussão e votaçâo t1t: Vlapa de I'cssoal pala o ano de 2022, nos lertlos do

disposto na alínea o), do n.o 1" do artigo 25.o da|,ei7512013, de l2 de setembro;

-----O SenhOr Presidente esclareceu que as onze vagas, previstas para a categoria de

técnico superior, compreendem casos de mobiiidade da çarreira/categoria de Assistente

lecniço para Çarrelra/calegulia tle 'l'écnir:u Supuriut', ulórtr dos prcvistos (vcterinírrio,

jurista, arquiteto. .). Ì..m relação à fiscaiização, esclareceu que o Município apenas tem

um fiscaï, os restantes são assistentes técnicos que executam a fiscalização O Senhor
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Presidente daCãmarainformou sobre a necessidade de formação específica para as vagas

de fiscal, referindo sobre a possibilidade da AMRAM desenvolver essa formação e

colmatar essa situação existente em várias Câmaras.

----O Deputado Laureano Macedo (PS) questionou sobre a mobilidade intema, ser ou não

de Assistente Técnico para Técnico Superior.

--------O Seúor Presidente confirmou duas situações intemas de mobilidade de

Assistente Técnico para Técnico Superior

Colocado à votação, foi aprovado por Unanimidade.

Em declaração de voto, o Grupo do Partido Socialista votou a favor pelo fato dc

considerar positiva a proposta de revisão orgânica.

PONTO 8 - Discussão e votação da Revisão ao Orçamento - Receita e Despesa, nos

termos do disposto naalíneaa), do n.o 1, do artigo 25.o daleiT5/2aB,d,e 12 d,esetembro;

PONTO 9 - Discussão e votação da Revisão do Plano Plurianual de Investimento, nos

termos do disposto na alínea a), do n.o 1 , do artigo 25 .o d,alei 7 5/2013, de l2 cle setembro;

-----O Senhor Presidente solicitou apresentação dos dois pontos seguintes, em simultâneo,

por considerar os documentos estarem interrelacionados e votação em separado, o que foi

aceite não se verif,rcando neúuma oposição.---

-----O Seúor Presidente do Município af,rrmou ter sido feita uma candidatura a fundos

comunitários para colocação de redes wireless, em todo o concelho, no entanto verificou-

se esquecimento de manter esta rubrica "aberta" de forma a poder receber o valor neste

ano corrente. Aleúou tratar-se, sobrefudo, de uma operação de tesouraria que pennita

repor no orçamento esse valor, a fim de ser utilizado

Colocado à votação, o ponto I foi aprovado por maioria com 20 votos a favor (18 do RBI

e2 do CHEGA); 5 abstenções (PS).

Colocado à votação, o ponto 9 foi aprovado por Unanimidade. ---*----
PONTO l0 - Discussão e votação da Atualizaçáa das taxas e outras receitas para o ano

2422, em conformidade o disposto na alínea b), n.o 1 do artigo 25.o daLeiT5Da13 de 12

de setembro conjugado com o n.o 2 do artigo 6.o do Regulamento municipal das taxas e

outras receitas do município da Ribeira Brava;
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-----O seúor Presidente informou que o documento conesponde à atuaiização das taxas'

de acordo com a inílação de 0,74o/o, aplicado às taxas atuais de modo a ser apiicado no

ano2022,--'

colocado à votação, o ponto 10 loi aprovado por unanimidade

PON'I'O L1 - Apreciação do Relatório sernestral de Auditoria sobre a situação

Económica e Financeira do Município, nos termos do disposto na alínea g)' do n'o 2' do

artigo25f da1ei752013, de 12 de setembro;

-----O Seúor Presidente da Câmara explicott que oompete aos auditores extemos,

técnicos certificados para tal, a elaboração de dois relatórios semestrais. Mais infon'nou

que existem dados ta-is eomo, endividamento municipal e fundos disponíveis, que' de

acordo com os referidos técnicos, são prematuros pois apenas podem ser aferidos ao f,rm

de um ano. No entanto, realçou a conclusão do l,o semestre com fundos positivos'

poNTO 12 - Discussão e votação do Relatório da Estratégia Local de Habitação do

Município da Ribeira Brava,nos termos do disposto na alirrça ah, do n'o l' do artigo 25'o

<]a lei 7512013, Ce 12 de seteilibro; ---------

-----Foi dada a palavra ao Vice-Presidente Jorge Santos que explicou que este relatório

foi elaborado poí uma emplesa externa, em articulação com as entidades locais' Salientou

ser um reiatório com o levantamento das carências existentes ao nível da habitação, no

concelho da Ribeira Brava. Ëxplicou tratar-se de um relatório em constante mudança pelo

que tem de ser revisto semestralmente e aprovado anualmente' Indicou também que é

uma çstratégia do Município sendo neçessário para futuras candidatuÍas a outros

progfamas de habitação existentes. Referiu também que é um doeumento que faz uma

çlara análise a situação do concelho e que tem vindo a ser preparado durante algum tempo'

scndo requisito obrigatório para obter validação por parte do IIIRU (Instituto da

Ftrabitação e da Reabilitação urbana). o seúor vice-Presiclente informou que, ao nivel

de habilaçãu, abrange a rcabilitnçõo, nquisição, construção e outros investìmentos, sendo

direcionado òs pcssoas que vivem em conclições impróprias e com çarência económica

comprovada. Referiu ainda ter sido aprovado por unanimidade em reunião de câmara' --

-----A Deputada o1ívia- Asçensão (PS) questionou sobre o fato de estarem ou não previstas

60 habitações para a Ribeira Brava'
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-----O Senhor Presidente confirrnou a existência de uma vetba para esta questão da

habitação social, no plano de resiliência. Nesse sentido salientou o trabalho d.o IHM e as

reuniões sobrc este assunto.

-----O Deputado Laureano Macedo (PS) congratulou a abordagem deste tema, no entanto

estraúou os resultados e métodos utilizados parc a concretização deste documento, visto

não ser esclarecedor quanto à classificação e locais com maior incidência, surpreendendo

assim pela negativa. O Seúor Deputado questionou o seúor Presidente sobre a

construção de 30 a 40 unidades habitacionais. Destacou também que a gentrificação é um

aspeto omisso, sendo necessária a sua clarificação, dando exemplos de situações que

evitem a deslocação e abandono pelas comunidades, dos seus locais habituais de

residência,-

-----O Seúor Presidente abordou a questão da gentrificação e do urbanismo, enaltecendo

pontos positivos do concelho e da sua procÌra como local de habitação paranão ribeira-

bravenses. Esclareceu que no âmbito do programa da IHM está previsto a aquisição de

habitações para, sobretudo, casais jovens a custos controlados, pelo que existem

indicações paru localizar eventuais zonas para construção de fogos habitacionais nas

quatro freguesias do concelho. Explicou ainda que este plano estratégico começou em

2479 numa candidatura a fundos comunitários, recoúeceu ter algumas lacunas, no

entanto sua elaboração foi rcalizada da melhor forma possível,

--'--O Deputado Laureano Macedo (PS) questionou sobre o nome da empresa que

executou este estudo.

-----o vice-Presidente Jorge santos respondeu ter sido a empresa

VALECONSULTORES - Consulroria Social.

Colocado à votação, foi aprovado por Unanimidade.

-----Em declaração de voto, o Grupo do Partido Soçialista votou a favor congratulando-

se do facto de o 1o Direito Programa de Apoio ao Acesso à Habitação a nível nacional -
defendido pelo Partido Socialista na campaúa eleitoral e que consta expÍesso no seu

programa - integrar na Estratégia Local de Habitação da Ribeira Brava. No entanto,

estraúa os métodos aplicados na recolha de dados e a apresentação de pouco clara dos

resultados, ao ponto dç a referida amostra apontar para uma classifìoação de N{AU (p.

16), o que surpreendeu pela negativa ao Grupo do Partido Socialista. Rccordou que o Sr.
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Presidente da Câmara ivlunicipal da Ribeira Brava, aquando candidato pelo RB 1 à

presidência desta Câmara Municipal em 2A21, afirmou à comunicação social que o

número de apoios scria entre 30 e 40. Salientou tarnbém a sua pleocupação com o

fenómeno de gentrificação, visto o documento nâo fazer qualquer recorrrettdação sobre

este assunto, a títuio Preventivo,

PONTO 13 - Discussão e votação da (s) proposta (s) dos representantes da Assembleta

Municipal da Ribeira Brava na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nos termos

do disposto na alinea l), do aúigo 17o da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, alterada e

repubiicada pela Lei n'2312017 de23 de maio' ---'---

-----A Seúora Fresidente da Assçmbleia leu a única proposta que ehegou à mesa

relativamente a este ponto, tendo sido apresentada pelo Movimento RBI

Colocada à votação, foi aprovada por maioria com 20 votos a favor (18 do RBl e 2 do

CHEGA); 5 abstenções (PS).

-----Em declaração de voto, o Grupo do Partido Socialista abs[eve-se alegando que estc

po;itc nãc cuïnpfe ccm cs requisi*,os Cc n.o 4 dc artigc 15." dc Regimenta da Assernbleia

Munioipal da Ribeira Brava, tendo sido apresentada ad hoc pelo RBi uma proposta de

designação de membros à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Alertou também

para o seu descoúecimento relativamente às competências dos designados, em

representação desta Comissão

-----Veriticaram-se várias intervenções de deputados do PS, nomeadamente o Sr'

Deputado Laureano Macedo e sra. Deputada olívia Ascensão, questionando se poderiam

alterar uma das votações anteriores. Manifestando, ainda, o seu desacordo com a pfoposta

de ordem da sala aprovada e o seu profundo desagrado solicitando a alteração da mesma

dc forma a facilitar a comunicação entre os seus membros'

-----A primeira Secretária da AssembÌeia V[unicipai, Maria Natália Gonçalves da Silva,

pass0u à lcÌtuIa rla minuta c das deliberações referente à sessão. Colocacla à votaçãn, a

mesma tbi aprovacla pnr rtnanimidade.------

-----E nada mais havendo a tratar, a Senhora Prcsidente da Assembleia Municipal,

declarou encerada a sessão pelas doze horas e cinquenta e sete minutos, da qual para

constar. se lavrou a presente ata, que eu, Maria Natália Gonçalves da Silva, primeira
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secretária da mesa, redigi, escrevi e vou assinar conjuntamente com a referida Presidente,

nos termos do no 2 do artoS7, daleiT5/2A13, de l2 de setembro,---------

Ribeira Brava, l7 de dezembra de 2021

A Presidente da

A 1o Secretária,

Assembleia,

o2.,

t7
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ATA DE TOMADA DE POSSE

Aos dezassete tlias tlo rnês de dezembro do zuro de dois mil c vintc c um, nesta Vila

de Ribeira Brava, no cdifício dos Faços do Município, Rita Maria dos Ramos Abreu,

Presidente da Assembleia Municipal, recebeu Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte,

residente à Estrada da Ribeira da'tabua N.o 91, 9350-409, freguesia da Tabua, concelho

da R.ibeira Btava, portadora do Cartão de Cidadão n." 644193{ válido até 3010512022,

eleita pela lista do Movimento Ribeira Brava ern Primeiro (RB1) para, ern conformidade

com o arïrgo 520 do Regimento desta Assembleìa, proceder à tomada de posse na

Assembleia Municipal de Ribeira Brava, em virtude de não ter estado presente na sessão

de instalação dos órgãos do Município que decorreu no dia 18 de Outubto de 2027 '

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a

idoneidade do elçilo, a surürora presidente da Assembleia Municipal, dcclarou-a investida

nas suas funções e, pata constar. foi lawada a presente ata, que eu, Maria Natália

Gonçalves da Silva, patao efeito designado, redigi e subscrevo e vai ser assinada pela

Presidente da Assembleia Municipal e a empossada.

Paços do Concelho da Ribeira Bravâ, 17 de Dezçmbro de 2021,

(Rita Maria dos Ramos dc Abrcu)

5 {
(Í,uísa ivlaria Sousa Gonçalvcs Pontc)

(Maria Naiálìa Congalves da Silva)



Ribeira Brava, 17 de dezembro de 20Zl

Exma. sra. Presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava.

O grupo dos Deputados Municipais eleitos pelo Paúido Socialista à Assembleia

Municipal da Ribeira Brava indica Laureano Secundino Ascensão de Macedo como

representante do respetivo grupo. Esta designação çie não invalida qualquer um dos

outros deputados de intervir sempre que oportuno e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

O Grupo de Deputados Municipais,

/'ir, {il I

#it4q)lq,{F* L:Ã}
Olívia da Silva de Ascensão

1

Rodrigues

&,f{
Rui andes Alrtteida Laureano Secundino Ascensão de Maceclo

$,h,nmr|jxk" Ë**p,r



Assembleia Municipal da Ribeira Brava

Rua do Visconde no 56

9350'213 Ribeira Brava

Exma. Sra. Presidente, D. Rita Abreu

o partido CHEGA vem pela presente informar a Assembleia

Municipal da Ribeira Brava que a sua representação nesta instituição será

lirieraciâ peln deputado Luís Fiiipe Quinial Pereira Vicêncio, portacior do

CC no 10803612.

Atentamente,

Luís Vicêncio .'...;
Ì rl-]

/"é//t
Deputado MuniciPal

:.{*t4"., Grrozs :lê"{.t'

1
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Exma Senhora
Presidente da Assembleia
Municipal da Ribeira Braya
Rua do Visconde n.'5ó Vila
9350-213 Ribeira Brava

O Grupo Municipal do RBl, em conformidade com o disposto no artigo 46.o do
Regimento da Assembleia Municipal em vigor, vem apresentar a proposta seguinte:

Considerando que:

r Os membros eleitos, bem como os presidentes de junta rJe freguesia eleitos por
cada paúido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, podem
associar-se para efeitos de constituição de gÍupos municipais, nos termos da lei e
do regimento.

r A constituição de cada grupo municipal efetua-se mediante comunicação dirigida
ao presidente da assembleia municipal, assinada pelos membros que o compõem,
i'dicando a sua designação bem como a respetiva direção.

: Cada grupo municipal estabelece a sua organizagão,devendo qualquer alterução
na composição ou direção do grupo municipal ser comunicada ao presidente da
assembleia municipal,

Ássim, tudo ponderado, informamos da constituição do Grupo Municipal RBI e da sua
direção, grupo municipal composto por:

Rita Maria dos Ramos de Abreu
Maria Natália Gonçalves da Silva
António de Jesus Silva
Hélder Manuel Gouveia Gomes (LÍder)
Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes (Vice-Líder)
André Geraldo da Corte
Jordão José Andrade de Abreu
Luísa Maria Sousa Gonçalves ponte
Bruno Mino Garcês Mendes Coneia
Vítor Francisco Gomes de Abreu
Rosa Carolina Garcês Rodrigues Jardim
Marco António Abreu Junqueira
Vítor Hugo .Fernandes pereira
Karina Mónica Fereira Ferreira
Ma:ruel inácio da Corte
João David Jardim de Sousa
Malco Ntno Correia Martins
Albertina de Jesus Diniz Fçmeira

i



ff.il proposta de or:upação dos lugares pelos membros da Assembleia Municipal da Ribeira Brava para o mandato zOzL'

:Jï:ffi*. 2ozs, nos termos do disposto no n.e 4 do artigo 7.e do Regimento da Assembleia Municipal da Ribeira Brava
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40
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1e
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Presidente
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Cumprindo @m as recomendações de segurança, decretadas pela Direção Regional de Saúde' no

desinfetante e afastamento social.

meadamente o uso obrigatório de rnáscara, uso de gel
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PROPOSTA

i\omeação dos representantes da Assemhleia Municipat na cpcJ
De acordo com o estipulado na arínea l), do artigo 17o d,a Lei n.o l47lgg, de 0l de
setembro, Lei de Proteção de crianças e Jovens 

"em 
perigo, na sua atual redação, a

comissão alargada é composta por, quatro cidadãos 
"ï"itoi"s, 

preferencialmentó com
especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área dai crianças e jovens em
perigo, designados pela assembreia munúipal, o Grupo Munieipal do RBl propõe os
seguintes cidadãos eleitores:

r Andreia Sitrva

r Orlanda de Jesus Silva

r Luciana José Ahreu Corueia Araújo

r NéIia Lúcia de Jesus Abreu

Paços do concelho da Ribeira Brava, 16 de clezembro de 2021.

#Ír rlíder Grupo Municipal RBt,




