Câmara Municipal da Ribeira Brava

Secretaria Geral


Sessão Ordinária
Acta nº07
Aos seis dias do mês de Novembro
ro 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 ssétima reunião
ordinária, o Elenco camarário, na qual estiveram presentes:
Américo Sabino Soares Nascimento,
Nascimento Presidente
Carlos Manuel Soares Centeio Barbosa, Vereador
Francisco Lubrano Duarte Barbosa Vicente, Vereador
Tânia Neves dos Reis, Vereadora
Natalina Fortes
rtes Silva, Secretária Municipal
Esteve ausente o Vereador Adilson César Fortes Dias Melicio, por motivos justificados.
ORDEM DO DIA:
1. Aprovação da acta da reunião anterior
2. Informações Gerais
3. Calendarização de obras
4. Horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e similares
5. Recondução de Chefias
6. Alienação de terrenos


1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
A reunião teve o seu início com aprovação e assinatura da acta da sexta sessão ordinária realizada
no dia 22 de Outubro de 2012.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
O ponto seguinte de informações
formações gerais iniciou-se com a intervenção do Vereador Carlos Barbosa a
falar da forma como decorreram as actividades alusivas ao Dia do Desporto Caboverdeano
Caboverdeano,
envolvendo a Câmara Municipal e enquadrado no programa das festividades do Dia do Município.
Segundo o Vereador, essas actividades acabaram por trazer uma grande movimentação de pessoas,
estando a ilha de S.Nicolau muito bem representada à nível do atletismo,
atletismo, sendo portanto necessário
reconhecer o esforço que a Associação de Atletismo tem feito no Município e que acabou por ser
demonstrado no âmbito dessa comemoração.
Falando também do Fórum Cultural Nacional, realizado antes
antes das actividades do Dia do D
Desporto
Caboverdeano, o Vereador congratulou-se
congratulou com a realização da segunda edição desse evento, que na
sua óptica mereceu uma melhor organização em relação ao ano transacto. Aplaudiu e caracterizou
de «brilhante» o conjunto de apresentações e participações que tiveram lugar no Simpósio sobre a

“Articulação entre a Cultura e o Turismo para o Desenvolvimento Económico Local”. Lamentou,
entretanto, a ausência, alíás, a fraca participação dos munícipes, principalmente das pessoas
envolvidas no Carnaval, tendo em conta que o Carnaval foi o tema que esteve na base da realização
dessa segunda edição do Fórum.
Comentando sobre a fraca participação dos Munícipes no Fórum Cultural Nacional, para o
Vereador Francisco Lubrano é necessário fazer um trabalho de sensibilização, pois, o que se tem
constatado, é que não se está a conseguir um maior engajamento e envolvimento da população
nessas actividades do Município. Por outro lado, na sua opinião, a divulgação do programa é feita
tardiamente o que acaba também por influenciar a participação das pessoas. Segundo o Vereador, é
necessário elencar os pontos fracos e os pontos fortes para que se possa melhorar a organização
desse evento.
Conforme o Presidente da Câmara, a realização dessas duas actividades de âmbito Nacional, que
mereceu uma forte participação do Município, acaba por influenciar a economia local, pelo que é
preciso tirar proveito dessas ocasiões.
Falando do Fórum, de acordo com o Presidente, esse evento já é uma realidade, principalmente
porque é realizado numa época muito baixa. Contudo, acaba por trazer uma grande movimentação
ao Município e este ano esteve muito melhor. No entanto, na sua opinião, é necessário melhorar a
participação dos munícipes.
Quanto ao Dia do Desporto Caboverdeano, enalteceu a forma como decorreram as actividades,
embora tenha havido uma fraca participação no desfile.
Na sequência dessas realizações, de acordo com o Presidente, há alguns ganhos e compromissos a
serem trabalhados, nomeadamente a instalação de um estúdio de gravação, o lançamento da
primeira pedra, por altura do Carnaval, para construção da “Casa de Memória do Carnaval” e ainda,
é preciso tirar proveito de todas as recomendações saídas do Simpósio, principalmente no que diz
respeito a área do Turismo.
Finalizando a sua intervenção, o Presidente informou sobre a visita da Sra. Ministra do
Desenvolvimento Rural, com chegada prevista para o dia 14 de Novembro, para a inauguração da
estrutura de «Empresarialização agrícola no Calejão – AGRO-CAMPO» e da fábrica de queijo em
Belém, actividades enquadradas nas festividades do Dia do Município.
3. CALENDARIZAÇÃO DE OBRAS
Para a calendarização de obras, foram analisadas as seguintes acções:






Data de teste para ligação de água a Juncalinho – a data ficou para ser marcada
posteriormente, aguardando a conclusão das caixas;
Início das obras de adução de água no Vale da Ribeira Brava – Ficou também de ser
planificada posteriormente, tendo em conta a ausência do Vereador Adilson Melicio, que
responde pelo Pelouro da Água;
Continuação das obras de adução de Água Preguiça/Calejão;
Término das obras das casas de Chã de Norte – faltam ainda concluir alguns trabalhos;
Obras de arruamento em Chãzinha

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
SIMILARES
Este ponto consistiu na discussão e análise de uma proposta de actualização do horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais e similares, apresentada pela Secretaria Geral,
como forma de disciplinar as horas de abertura e fecho desses estabelecimentos, tendo em conta que
essa determinação é da competência da Câmara Municipal.
De acordo com o quadro proposto, ficou determinado o seguinte horário:
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TIPOS DE
ESTABELECIMENTOS
Mercearias,
Lojas,
Boutiques, Papelarias,
Drogarias
Restaurantes
Bares
Cyber Cafés

Segunda à Sexta Feira
08:00 às 18:00
2ª à 5ª Feira - 07:00 às 23: 00
6ª Feira – 07:00 às 01:00
2ª à 5ª Feira - 09:00 às 23: 00
6ª Feira – 09:00 às 01:00
08:00 às 24:00

HORÁRIO
Sábado

Domingo

08:00 às 18:00

-----------------

07:00 às 01:00

07:00 às 22:00

09:00 às 01:00

09:00 às 22:00

08:00 às 24:00

08:00 às 24:00

5. RECONDUÇÃO DE CHEFIAS
Feita a análise da proposta do Departamento dos Recursos Humanos e da Secretária Municipal, para
a recondução do pessoal nos cargos de Chefias Operacionais, para desempenho de funções na
Secretaria Geral e no Gabinete Técnico, a Câmara Municipal deliberou aprovar a referida proposta
que abrange as seguintes chefias:


Josefa Helena Gomes da Graça - reconduzida no cargo de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos
 Sandro Soares do Rosário - reconduzido no cargo de Chefe de Divisão do Parque de
Máquinas e Oficina
 Felipa Maria Duarte - reconduzida no cargo de Chefe de Secção de Impostos, Taxas e
Licenças
 Lucelino Gabriela Lima - reconduzido no cargo de Chefe de Secção da Tesouraria
6. ALIENAÇÃO DE TERRENOS
Para finalizar, foi apresentado, pela Secretária Municipal, pedidos de alienação de terrenos
conforme se segue:
Um pedido do Sr. José António Gomes, condutor Câmara Municipal, solicitando a compra de um
lote de terreno na localidade de Chã de Norte, medindo 145,5m2 (Q – 73; L – 14), mediante
pagamento 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.
Um outro pedido da parte do Sr. Nicolau Bazi Pimentel Brito, natural de S.Nicolau, de
nacionalidade Italiana e residente em Itália, solicitando a compra de um lote de terreno, medindo
uma área de 300m2, situado na localidade de Preguiça, que havia adquirido no ano de 2003, na
Câmara Municipal, por aforamento, tendo efectuado, durante este período, o respectivo pagamento
do foro, conforme cópia de recibos que apresentou.
A Câmara aprovou também a compra desse terreno.
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.
3

………………………………………….
/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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