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Assembleia Municipal de Ribeira Brava

A D D o

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois' na Casa

do Povo da Tabua, freguesia da Tabua, concelho de Ribeira Brava' e conforme

determina o art.o 27 dalei n.o 7512013, de 12 de abril, teve lugar a sessão ordinária da

Assembleia Municipal de Ribeira Brava' estando presentes:-

presidente: - Rita Maria dos Ramos de Abreu, que presidiu aos trabalhos.--------

Secretários: - Maria Natália Gonçalves da Silva---

-----André Geraldo da Côrte---

presidente da câmara: - Ricardo António Nascimento------------

Vereadores: - Jorge Manuel Faria dos Santos (RB1)

-----Rafael João Figueira Sousa (RB1)

----- José Paulo Santos Andrade (RB1)

-----Sandra José Abreu Vilanova (RBl)

-----Flor Angélica Abreu Silva (RB1)------------

Deputados:---Humberto Jorge Faísca Silva-------

----António de Jesus Silva (RB1)------------

----Hélder Manuel Gouveia Gomes (RBl)

----Teresa Maria da Côrte Gonçalves Nunes (RBl)

-----Marlene Pereira de Sousa Rodrigues (PS)--------

-----Luís Filipe Quintal Pereira Vicêncio (CHEGA)-

-----Jordão José Andrade de Abreu (RB1)

-----Luísa Maria Sousa Gonçalves Ponte (RB1)

-----Rui Pedro Femandes de Almeida (PS)------

-----Bruno Mino Garcês Mendes Correia (RB1)

-----Vítor Francisco Gomes de Abreu (RB1)
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-----Rosa Carolina Garcês Rodrigues Jardim (RBl)------

-----Laurcano Sccundino Ascensão de Macedo (PS)--------

-----Marco António Abreu Junqueira (RBl)

-----Vítor Hugo Femandes Pereira (RBl)------

-----Celestino Gomes Sebastião (CHEGA)-

- ----Karina Mónica Pereira Ferreira (RB 1 )------

-----Elsa Maria de Abreu Gomes (PS)--------

Presidentes Junta: -Marco Nuno Correia Martins (RBl)------

--João David Jardim de Sousa (RB1)------

--Albertina de Jesus Diniz Ferreira (RBl)------

--Monuel Inácio da Côrte (RB1)------

Verificado o quórum, a Senhora Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão

pelas dez horas e quarenta minutos.---

-----PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.-------

Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de vinte e dois de Junho de dois mil e

vinte e dois.--------

DELIBERAçÃO: Aprovada por Unanimidade-------

- Foi apresentado pelo líder do grupo de deputados do RBI um voto de pesar pelo

falecimento da Doutora Luz Marina Hierro Gonçalves, que colocado à votação foi

aprovado por unanimidade.------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO L - Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara e da Situação

Financeira, em conformidade com o disposto na alínea c), do n.o 2, do artigo 25." da lei

7512013, de 12 de setembro.
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PONTO 2 - Discussão e votação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o

ano de 2023, em conformidade com o disposto nas alíneas b) e c) do n.o 1 do artigo 25."

da Lei n." 7512013, de 12 de setembro;

DELIBERAçÃO: Aprovado por Unanimidade-------

PONTO 3 - Discussão e votação da hxação da taxa de IMI para o ano de 2022, em

conformidade com o disposto nas alíneas c) e d) do n.o 1 do artigo 25.' da Lei n.o

7 5 12013, I 2 de setembro;

DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade-------

PONTO 4 - Discussão e votação da fixação da taxa de IMI Familiar para o ano de

2022, em conformidade com o disposto nas alíneas c) e d) do n.o 1 do artigo 25.'daLei

n.' 7 5 12013, 12 de setembro;

DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade-------

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

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para o ano de 2023, em conformidade com o

disposto nas alíneas b) e c) do n.o 1 do artigo 25.' da Lei n.o 7512013,12 de setembro;

DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade-------

PONTO 6 - Discussão e votação da contratação de "Empréstimo de médio/longo prazo

para empreitada de regeneração urbana da zona compreendida entre a Rua Gago

Coutiúo e Sacadura Cabral e o pavilhão desportivo da Ribeira Brava", em

conformidade com o disposto na alínea f) do n." I do artigo 25.' daLei75l20l3, de 12

de setembro, em conjugação com o disposto no artigo 49l e artigo 51.o da Lei n.o

7312013, de 3 de setembro.

DELIBERAçÃO: Aprovado por Unanimidade-------

PONTO 7 - 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.
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PONTO I - Discussão e votação da Revisão do Plano Plurianual de Investimentos, em

conformidade çom o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 25." daLei75l20l3, de 12

de setembro.

DELIBERAçÃO: Aprovado por Unanimidade-------

PONTO 9 - Discussão e votação do Regulamento do Orçamento Participativo da

Ribeira Brava, em conformidade com o disposto na alínea g) do n." I do artigo 25.o da

Lei 7512013, de 12 de setembro.

DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade-------

Por último a Assembleia Municipal, usando a faculdade que lhe confere o n.o 3 do art.o

57o, da Lei 7512013, de 72 de setembro, delibera aprovff por unanimidade esta aÍa em

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

declarou encerrada a sessão pelas treze horas e vinte e três minutos, da qual para

constar, se lavrou a presente minuta, 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, 26 de Setembro de2022,

A Presidente da Assem

A 1o Secretári (ì,
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