Câmara Municipal da Ribeira Brava

Secretaria Geral


Sessão Ordinária
Acta nº06
Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, no edifício da Câmara
Municipal e salão dos Paços do Concelho, reuniu-se,
reuniu se, previamente convocado, para a sexta reunião
ordinária, o Elenco camarário, na qual estiveram presentes:
Américo Sabino Soares Nascimento,
Nascimento Presidente
Carlos Manuel Soares Centeio Barbosa, Vereador
Adilson César Fortes Dias Melicio, Vereador
Francisco Lubrano Duarte Barbosa Vicente, Vereador
Tânia Neves dos Reis, Vereadora
Natalina Fortes Silva, Secretária Municipal

ORDEM DO DIA:
1. Aprovação da acta da reunião anterior
2. Informações Gerais
 Programa do Fórum Cultural Nacional e Simpósio sobre Cultura e Desenvolvimento
Turístico
 Programa do Dia do Desporto Nacional
 Actividades comemorativas do Dia do Município
 Outras actividades
3. Proposta de reformas no funcionamento da Câmara Municipal
4. Alienação de terrenos


1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Foi aprovada a acta da quinta sessão ordinária realizada no dia 22 de Outubro.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
As informações gerais cingiram-se
cingiram se basicamente nos temas, cujos comentários apresenta
apresenta-se de
seguida.


Programa do Fórum Cultural Nacional e Simpósio sobre Cultura
ultura e Desenvolvimento
Turístico
Comentando sobre os preparativos do Fórum Cultural Nacional, cujo tema principal é o Carnaval, o
Vereador Carlos Barbosa falou dos encontros realizados com o pessoal do Ministério da Cultura
que já se encontrava na ilha, e com as diversas equipas criadas para a montagem de toda a logística.

Informou que o programa de encerramento iria contemplar a apresentação de uma Feira de
gastronomia, bastante restrita, sob a responsabilidade do Parque Natural do Monte Gordo, no
espaço do Terreiro.
Em relação à realização do Simpósio sobre Cultura e Desenvolvimento Turístico, essa actividade
estaria sob a coordenação da Dra. Débora Abu-Raya, em concertação com o Presidente da Câmara
Municipal.
Para finalizar essa questão explicou que as salas disponibilizadas para as actividades do Fórum
seriam o Cinema, a Biblioteca Municipal, a sala de ex-Irmandade e o Clube Desportivo da Ribeira
Brava.
 Programa do Dia do Desporto Nacional
Sobre o Programa do Dia do Desporto Nacional, o Vereador Carlos Barbosa, mais uma vez
interveio dizendo que da parte da Câmara Municipal já foram tomadas todas as providências
necessárias à sua concretização e que está-se a aguardar o retorno por parte da Delegação do
Ministério da Educação e Desportos.
Complementando a intervenção do Vereador, o Presidente da Câmara Municipal informou que
haverá duas grandes provas, sendo a prova de ciclismo e a prova nacional de atletismo nos dias 3 e
4 de Novembro e que as actividades de encerramento serão realizadas no cinema, no dia 4.
 Actividades comemorativas do dia do Município
A informação prestada pelo Presidente da Câmara Municipal, refere-se à confirmação do grupo
musical “Pau e Corda” proveniente da Holanda, formado por seis elementos, bem como a
confirmação por parte da TACV, de 10 bilhetes de passagem.
 Outras actividades
Nesse ponto o Vereador Adilson Melicio fez chegar ao conhecimento da equipa camarária a
informação sobre o encontro realizado no dia 17 de Outubro, com cerca de 10 criadores, acerca da
situação de animais à solta que se verifica no campo de Preguiça, chamando a atenção dos mesmos
para a necessidade de se identificar um espaço para pastagem, e das medidas que poderão ser
tomadas por parte da Câmara Municipal, de acordo com o Código de Posturas Municipal.
Completou a sua intervenção informando sobre a conclusão da montagem da fábrica de queijo na
localidade de Belém, cujo primeiro teste seria realizado no dia 23 de Outubro.
Para finalizar este ponto o Vereador Francisco Lubrano comunicou sobre a entrega de kits
escolares, agendada para o dia 19 de Outubro, em todas as Escolas contempladas pelo sistema de
apadrinhamento da Associação de Geminação de Abrantes – Portugal.
3. PROPOSTA DE REFORMAS NO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Com o intuito de aligeirar o processo de prestação de serviço aos utentes, com maior eficiência e
eficácia, maior produtividade e maior competitividade, através da identificação dos pontos fortes e
pontos fracos dos diversos sectores, foram apresentadas e analisadas algumas propostas, visando a
introdução de reformas no funcionamento da Câmara Municipal.
Assim, das propostas apresentadas e analisadas, estabeleceram-se as seguintes medidas:







Aprovação de projectos de construção – prazo máximo até 15 (quinze) dias;
Concessão de licenças de construção - prazo máximo 15 (quinze) dias;
Venda de terreno da Câmara Municipal: prazo máximo até 20 (vinte) dias;
Aforamento de terreno da Câmara Municipal: prazo máximo até 20 (vinte) dias;
Declaração de condição de emigrante para abertura de conta bancária: prazo de 01 (um) dia;
Inscrição na matriz: prazo de 01 (um) dia;
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 Emissão de Atestados – 1 dia, ou seja, o documento pode ser recebido no dia seguinte à da
sua solicitação.
 Emissão de certidão matricial - prazo máximo de 3 (três) dias;
 Emissão de planta de localização, prazo máximo de 03 (três) dias;
 Licenciamento comercial – prazo máximo de 15 (quinze) dias;
 Renovação de licença comercial: prazo de 01 (um) dia.
4. ALIENAÇÃO DE TERRENOS
Para finalizar, foi apresentado, pela Secretária Municipal, um pedido da Sra. Maria José Sentinha
Lopes de Andrade, funcionária da Câmara Municipal, exercendo as funções de Ajudante de
Serviços Gerais, solicitando a compra de um lote de terreno, situado na zona da Ladeira, medindo
150m2, que a mesma tinha adquirido por aforamento, no ano de 2001, para ser pago em prestações
mensais e consecutivas.
A Câmara aprovou o referido pedido para ser pago em 36 prestações mensais e consecutivas, de
acordo com a Deliberação Nº04/AMRB/2007, que estabelece a venda de lotes a funcionários e
agentes ao serviço do Município.
E, não havendo mais nada a discutir, encerrou-se a sessão e, para constar, dela se lavrou a presente
acta que, depois de lida e ratificada, vai ser assinada por todos e por mim, Natalina Silva, que a
escrevi.
………………………………………….
/Américo Sabino Soares Nascimento/
……………………………………………..
/Carlos Manuel Soares Centeio Barbosa/
……………….…………………………..
/Adilson César Fortes Dias Melicio/
………………………………………….
/Tânia Neves dos Reis/
………………………………………………
/Francisco Lubrano Duarte Barbosa Vicente/
…………………………………………
/Natalina Fortes Silva/
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