CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE 2016
Aos dezasseis dias do mês de junho do ano dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e
trinta minutos, 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, na sua redação atual, 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 75/2016, de 13 de
junho, em anexo, o qual se tem aqui por integralmente reproduzido, para os devidos efeitos
legais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – PRESENÇAS --------------------------------Estiveram presentes na reunião, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês, e os Senhores Vereadores, Fernando Simão de Góis, José António
Martins Mendonça, Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos e César Gregório Nóbrega
Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS ---------------------------------------Não se registaram ausências. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Técnico Superior, Jerónimo Filipe de Sousa Pereira, da
Divisão Administrativa e Financeira, que secretariou a reunião. ------------------------------------------------------ VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO --------------O Senhor 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
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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 ------------------------------Entrados neste período, o Senhor Presidente da Câmara Municipal perguntou aos
Senhores Vereadores se pretendiam usar da palavra. -------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para questionar
como correu a visita do Senhor Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e
Europeus, Dr.º Sérgio Marques, à obra da Via Expresso entre São Vicente e Boaventura. -No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara informou que percorreram a via
expresso, que o Governo Regional prevê o reinício das obras em setembro ou outubro,
estando apenas a aguardar o visto do Tribunal de Contas e que a conclusão das mesmas
será dentro de dois anos e seis meses, no entanto prevê-se a conclusão do troço entre as
freguesias de Boaventura e de Ponta Delgada em 2017. Informou ainda que esta obra vem
salvaguardar a segurança de pessoas e veículos que circulam na atual Estrada Regional
211 e será uma mais-valia para o Concelho de São Vicente em diversas vertentes. ----------Ainda no uso da palavra informou que Câmara Municipal através de um protocolo de
cooperação com o Governo Regional, vai assumir a tutela do antigo troço da Estrada
Regional 101 entre a Água d`Alto e a Ribeira do Inferno, prevendo-se a abertura deste ao
público em horário ainda por definir, serão executadas obras de melhoramento na via e
construído um miradouro junto à Ribeira do Inferno. ---------------------------------------------------Por fim informou que está a decorrer na Vila de São Vicente, numa propriedade privada a
remodelação de terrenos, devidamente licenciada e que a moradia existente neste terreno
foi demolida por opção do proprietário, sendo a mesma uma casa antiga sem qualquer
registo de património imóvel classificado.------------------------------------------------------------------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 ------------------------------------Página 2 de 5
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Ponto 1 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 71/PCM/2016, referente à
comparticipação financeira ao atleta Jorge Mendonça Andrade, natural de São
Vicente, para duas viagens FCH-POR-FCH, afim de participar na prova
“PT281+Ultramarathon”. -------------------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:---O munícipe Jorge Mendonça Andrade, residente no sítio da 1.ª Lombada, freguesia de
Ponta Delgada, solicitou através de ofício datado em 27 de maio de 2016, com entrada
registada sob o n.º 1423/2016 dos serviços da Divisão Administrativa e Financeira, apoio
financeiro para duas deslocações aéreas FCH-POR-FCH, para participar na prova
“PT281+Ultramarathon”, que se realizará nos dias 18 e 21 de agosto do corrente ano, no
concelho de Belmonte; -----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o atleta natural de São Vicente, já participou em várias provas
nomeadamente: Ultra Sky Maratonta 2014 -21km, Ultra Trail de Câmara de Lobos 2014 –
47km, Utax 24 Km, Ultra Trail de São Vicente e Porto Moniz -44km, Madira Island Ultra
Trail 115 km, I Trail de Coração na Natureza – 23km, Ultra Sky Maratona 2015 – 55Km,
PT281+Ultramarathon/2015, MIUT 2016, tendo-se evidenciado; -----------------------------------Considerando que, o mesmo se compromete em colocar em todo o seu material de
competição os seguintes dizeres “ São Vicente, Capital da Laurissilva”, levando o bomnome de São Vicente a um evento de cariz nacional; --------------------------------------------------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, na sua redação atual, propõe-se à Câmara Municipal a atribuição de
comparticipação financeira no valor de €172,00€ (cento e setenta e dois euros) ao atleta
Jorge Mendonça Andrade, natural de São Vicente, a requisitar diretamente à agência de
viagens e turismo ILHANORTE, como apoio para duas deslocações aéreas FCH-PORFCH, afim de participar na prova “PT281+Ultramarathon”, que se realizará nos dias 18 e 21
de agosto do corrente ano, no concelho de Belmonte, cuja despesa se encontra
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cabimentada pela proposta de cabimento n.º 758/2016, de 07/06/2016, com dotação
económico 0103/020213, do projeto 2004/A/12 do Plano de Atividades. -------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 63/2016-----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado
este período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das dezasseis horas 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 Senhor Presidente da Câmara Municipal
(José António Gonçalves Garcês)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(Fernando Simão de Góis)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(José António Martins Mendonça)
A Vereadora da Câmara Municipal de São Vicente
(Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos)
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O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)

O Técnico Superior
(Jerónimo Filipe de Sousa Pereira)
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