CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DE 2016
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, 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 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 104/2016, de 16 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 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 transmitir uma
palavra de solidariedade e alento para com a população afetada pelos incêndios e
manifestar a sua congratulação pelo trabalho, esforço e dedicação de todas as entidades
envolvidas neste flagelo que afetou alguns Concelhos da Região. ---------------------------------Alertou que os reservatórios de rega existentes nas Lombadas, estão praticamente vazios
devido ao uso constante destas águas para regadio, sugerindo que houvesse um contato
com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira S.A. para que em caso de incêndio não
houvesse distribuição de água de rega, permitindo assim a utilização da água existente
nestes reservatórios. --------------------------------------------------------------------------------------------Por fim sugeriu que fosse construída uma tomada de carga na 2ª Lombada, com as águas
provenientes do tanque de rega a montante deste sítio. ----------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal em nome do executivo
municipal manifestou solidariedade e encorajamento às populações afetadas pela
catástrofe dos incêndios e agradeceu o incansável e heróico trabalho de todas as
entidades que ajudaram a evitar que esta tragédia assumisse dimensões maiores.
Informou ainda que a Câmara Municipal em colaboração com as Paróquias deste
Concelho, recolheram diversos bens de primeira necessidade e que foram entregues no
RG3. Agradeceu à Corporação de Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz que estiveram
no combate aos incêndios no Concelho da Calheta e na zona do Paul de Serra evitando
que estes deflagrassem para o norte da ilha. Por fim informou que por solidariedade não
haverá fogo-de-artifício nas Festas de São Vicente/2016 e que a Paróquia da Vila também
se associou a esta questão de solidariedade, não havendo qualquer tipo de fogo de estalo
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durante as festas e que 50% da verba prevista para o mesmo reverterá para uma conta
solidária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para sugerir que
não houvesse sobreposição de eventos no Concelho, uma vez que a prova de Trial 4X4
Município de São Vicente coincide com a Festa do Santíssimo Sacramento, na Freguesia
de Boaventura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Vereador Fernando Simão de Góis informou que a festa na
Freguesia de Boaventura é de índole familiar e local e que a prova de trial será uma maisvalia para a mesma uma vez que, muitas pessoas podem aproveitar para se deslocar à
festa após a referida prova. Informou ainda que no decorrer deste evento desportivo será
publicitada a realização da Festa do Santíssimo Sacramento, na Freguesia de Boaventura.Não mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado
este período e determinou o seu encerramento por não haver “ordem do dia”. ------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das doze 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)
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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 Técnico Superior
(Jerónimo Filipe de Sousa Pereira)
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