CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA DÉCIMA OITAVAREUNIÃO DE 2015
Aos três dias do mês de Setembro 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, na sua atual redação, reuniu a Câmara Municipal de São
Vicente, no Edifício da Junta de Freguesia de Ponta Delgada, 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 89/2015, de 31 de
agosto, 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, José António Martins Mendonça e César
Gregório Nóbrega Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS ---------------------------------------Registou-se a ausência do Senhor Vereador Fernando Simão de Góis, por motivo de
Férias, e a ausência da Senhora Vereadora Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos,
por motivo de férias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Chefe de Gabinete do Senhor Presidente, Paulo Sérgio
Sousa Santos, que secretariou a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO ---------------
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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
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 ------------------------------Entrado neste ponto o Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores
pretendia usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador César Gregório Nóbrega Pereira para felicitar o Sr.
Presidente e toda a sua equipa pela feliz organização das festas de São Vicente.-------------No uso da palavra o Senhor Presidente, agradeceu as felicitações dizendo que é um
trabalho de equipa, que felizmente toda a equipa trabalhou em prol das festas em prol das
pessoas de são Vicente, no sentido de proporcionar dinamização na economia local.-------No uso da palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça disse que foi um
sucesso segundo as estatísticas e que teve a oportunidade de ver um fluxo de pessoas
fora do normal, disse que o cartaz foi apelativo e ainda bem que tudo correu da melhor
forma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou da palavra o Senhor Presidente, para falar sobre o numero de pessoas que
visitaram o concelho pelos dias da festa, cem mil pessoas, e sobre a divulgação que está
sendo feita no facebook pelos artistas que atuaram em São Vicente, nomeadamente o
Mickael Carreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça, questionou se era
de conhecimento da Autarquia e do Senhor Presidente a visita do Senhor Presidente do
Governo Regional à Ponta Delgada, no dia 02 de Setembro de 2015, mais precisamente,
ao sitio do Açougue.-------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente, informou que tinha conhecimento e que só não
esteve presente por motivos de agenda, reunião com o Senhor Secretário das Finanças e
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com o Senhor Secretário da Educação, o Senhor Presidente referiu que a visita teve como
objectivo passar no solar Dona Hilária, a fim de se inteirar das condições em que se
encontra, a acompanhar o Senhor Presidente do Governo Regional, esteve o Senhor Vice
Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, o Diretor do Museu das Cruzes e a
Secretária da Cultura, a ideia será criar um solar rural e museu para visitas, aproveitando o
imobiliário com história ali existente, esta intervenção proporcionar cinco postos de
trabalho, diretos ou indirectos.
Tomou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça, para dizer que seria
vital aproveitar a deixa do Governo para através de fundos comunitários proceder à
recuperação do caminho real, entre a bomba de gasolina e o Sítio do Açougue, tendo como
referência o Museu e o moinho privado ali existente.---------------------------------------------------Tomou a Palavra o Senhor Presidente referiu essa obra enquadra-se na obra de
recuperação da estrada antiga, que liga Ponta Delgada a Boaventura, prevista para iniciar
quando estiver concluído o novo troço em túnel que liga as duas freguesias.--------------------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 75/PCM/2015, referente à
fixação da taxa do Imposto Municipal sobre imóveis a vigorar no ano de 2016.----------Entrados neste ponto, o Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: -------------------Competindo ao Município, através de deliberação da Assembleia Municipal, a fixação anual
da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar sobre os prédios urbanos localizados
em território concelhio.-------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se, nos termos conjugados do disposto do art. 112º do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de novembro,
alterado pela lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e nas alíneas ccc), do n.º 1, do art.º 33
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e d), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação actual, a
aprovação e posterior submissão à Assembleia Municipal da seguinte proposta de fixação
das taxas de I.M.I, a vigorar em 2016:
 Para os prédios urbanos referidos na alínea b) do n.º1 do art.º 112º do C.I.M.I:
0,8%;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para os prédios urbanos referidos na alínea c) do n.º1 do art.º 112º do C.I.M.I:
0,3%;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 62 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhospor volta das onze 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 Presidente da Câmara Municipal de São Vicente
-

(José António Gonçalves Garcês)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(José António Martins Mendonça)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)
O Chefe de Gabinete
(Paulo Sérgio Sousa Santos)
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