CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE 2016
Aos vinte e cinco 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 Da Junta de Freguesia de Ponta Delgada, em reunião ordinária, de
caráter público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 112/2016, de 22 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 Chefe de Gabinete do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Paulo Sérgio Sousa Santos, 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 saber em que
situação se encontra o SIADAP, se o mesmo será retomado e qual o desenvolvimento
deste sistema tendo em conta a abordagem feita a este tema em reunião anterior. -----------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal diz que a avaliação será
retomada em final deste ano para que se inicie a avaliação a partir do ano de 2017, serão
traçados objectivos e parâmetros de avaliação, no entanto será feita uma avaliação
curricular aos funcionários da Câmara Municipal entre o ano de 2006 e o ano de 2015. -----Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça, para saber de que
forma irá intervir a Câmara Municipal junto dos proprietários de terrenos abandonados e
por limpar, tendo em conta aos acontecimentos recentes, de que forma será feita a
comunicação aos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, diz que a Câmara municipal
irá continuar a tratar deste assunto da mesma forma que o têm feito, ou seja, comunicação
aos proprietários através dos serviços, no entanto alertou para a dificuldade de chegar aos
proprietários de alguns terrenos, ou por se encontrarem ausentes da região ou por
desconhecimento do proprietário. ---------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça, para alertar a
situação recorrente dos cães abandonados, que tem provocado alguma apreensão nos
residentes pelos danos provocados em alguns bens. --------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, explicou que quando existe
a participação de um cão abandonado, os serviços da Câmara tomam conta intervindo na
recolha dos cães, que estão temporariamente instalados no armazém da Câmara Municipal
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pela falta de espaço na Sapd e na Amao, neste momento a Câmara dispõe de uma
estagiária veterinária que se ocupa da situação, existe a ideia de construir um canil no
parque empresarial das ginjas. -------------------------------------------------------------------------------Neste momento decorre em conjunto com as juntas uma campanha de vacinação, de
forma gratuita, registo e chip, a ideia é sensibilizar as pessoas, ficando a Câmara com os
registos dos cães no Concelho, tendo um maior controle da situação, e conjuntamente está
sendo lançada uma campanha para adoção. -------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador César Gregório Nóbrega Pereira, para questionar
sobre a organização da segurança para a festa da Vila, e de que forma está estipulada a
intervenção dos bombeiros. -----------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a cruz vermelha
está estrategicamente colocada para situações de emergência, e que relativamente à
polícia, esta será reforçada a partir de hoje pela equipa de intervenção rápida.
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, pelas 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 Senhor Presidente da Câmara Municipal
(José António Gonçalves Garcês)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(Fernando Simão de Góis)
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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)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)

O Chefe de Gabinete
(Paulo Sérgio Sousa Santos)
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