CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA SEXTA REUNIÃO DE 2015
Aos doze dias do mês de março do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, em
cumprimento de convocatória emanada nos termos do disposto n.º 3 do art.º 40.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, reuniu a Câmara Municipal de São Vicente, no Edifício dos
Paços do Município, em reunião ordinária, de caráter privado. -------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------A ordem de trabalhos, estabelecida e distribuída pelo Senhor Presidente Câmara
Municipal, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do art.º 35º, em cumprimento do n.º 2
do art.º 53.º daquele diploma legal, consta do edital convocatório n.º 21/2015, de 9 de
março, em anexo, o qual se tem aqui por integralmente reproduzido, para os devidos
efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – PRESENÇAS --------------------------------Estiveram presentes na reunião, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês, e os Sr.s Vereadores, Fernando Simão de Góis, Rosa Maria Rodrigues
Castanho dos Santos e César Gregório Nóbrega Pereira. ----------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS ---------------------------------------Registou-se a ausência do Senhora Vereadora Susana Andrade Santos – em substituição
do Sr. Vereador José António Martins Mendonça, conforme dispõe os artigos 78.º e 79.º da
Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 5A/2002 de 11 de janeiro, pelo motivo de
se encontrar ausente da região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIO AO ORGÃO – PRESENÇAS ----------------------------------Em conformidade com disposto no n.º 2 do art.º 57.º da lei supra referida, esteve presente,
para prestar apoio ao órgão, o Assistente Técnico, Jerónimo Filipe Sousa Pereira, da
Divisão Administrativa e Financeira, que secretariou a reunião. ------------------------------------------------------ VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO ---------------
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal verificou, em cumprimento do disposto no art.º 54.º
da Lei supra citada, estar assegurado o quórum constitutivo e deliberativo, pelo que
achando conforme os requisitos para o início da reunião, declarou em voz alta, abertos os
trabalhos, cuja decorrência se processou como infra se regista. -------------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que nos dias 27
e 28 de março, realizar-se-á o IX Rali Município de São Vicente e que entre os dias 1 e 4
de abril irá realizar-se o São Vicente Cup, dois eventos de grande importância para a
dinamização e promoção do Concelho, bem como um grande contributo para a economia
local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores
pretendia usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vereador Fernando Góis para informar que o rali sofreu
algumas modificações, principalmente na extensão das classificativas devido às novas
alterações impostas pela FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Mais
informou que em breve será lançado o concurso de fotografia “Sentir São Vicente”, que o
Jardim de Plantas Indígenas da Vila de São Vicente será requalificado e que está em
preparação o I Encontro Regional de Pedestrianismo. -------------------------------------------------Tomou a palavra a Senhora Vereadora Rosa Castanho para informar que no dia 21 de
março, pelas 19 horas, haverá a reabertura do Centro de Promoção Cultural de São
Vicente, com a exposição de fotografia “ As Questões do Património “ do munícipe Augusto
Drumond e pelas 20 horas no mesmo local haverá um concerto no âmbito do Projeto d`
Rebendita. Ainda no uso da palavra informou que se encontra destacada uma professora
de artes visuais para dinamizar este espaço e a cultura local. Por fim informou que a prova
desportiva “ V Dualtlo de São Vicente” terá lugar no dia 21 de março e que no dia 22 irá
realizar-se na Baía dos Juncos a “II Etapa do Moche – Circuito Regional de Surf 2015”. ---
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado
este período e determinou a passagem ao período da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------Ponto 1 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 28/PCM/2015, referente à
comparticipação financeira à Associação de solidariedade social “ Crescer Sem
Risco”, para desenvolvimento do Projeto Tearte – Tecendo Magia; ------------------------Entrados neste ponto, o Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: -------------------A associação de solidariedade social “ Crescer Sem Risco”, através de ofício, com entrada
registada em 19/01/2015 sob nº 152/2015 dos serviços da Divisão Administrativa e
Financeira, solicita apoio financeiro para desenvolver o Projeto Tearte – Tecendo Magia;---O projecto surge na sequência dos roteiros culturais do Concelho de São Vicente, que esta
associação elaborou no âmbito do PRODERAM, e consiste na recuperação das tradições
de confeção de tapetes de retalhos prevendo-se outras aplicações e terá uma componente
de formação aos candidatos selecionados;----------------------------------------------------------------Nos dias de hoje, mais do que nunca, importa olhar para um território no seu todo,
aproveitando a criatividade para desenvolver novas formas de ser e de estar na economia
local. Importa, por isso, potenciar o turismo, as artes tradicionais, o património material e
imaterial bem como os recursos endógenos do nosso território, calibrando as sinergias para
juntar o tradicional ao contemporâneo e fortalecer a nossa identidade cultural; ----------------Pelo exposto e nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, propõe-se à Câmara Municipal a atribuição de comparticipação financeira no
valor de 500,00€ (quinhentos euros) à associação de solidariedade social “Crescer Sem
Risco” para desenvolver o Projecto Tearte – Tecendo Magia, cuja despesa se encontra
cabimentada pela proposta de cabimento n.º263/2015, com dotação económica 0103 040701, do projecto 2004/A/12 do Plano de Actividades, com fundos disponíveis previstos
para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Após análise e discussão, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das onze horas e quinze minutos e para constar, foi
elaborada a presente ata, nela se contendo o resumo essencial do que de relevante
ocorreu e foi deliberado nesta sessão, a qual, após ter sido lida em voz alta e achada
conforme, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente
(José António Gonçalves Garcês)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(Fernando Simão de Góis)
A Vereadora da Câmara Municipal de São Vicente
(Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)
O Assistente Técnico
(Jerónimo Filipe Sousa Pereira)
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