CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE 2016
Aos três dias do mês de novembro 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 Concelho, 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 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 Técnico Superior, Jerónimo Filipe 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 César Gregório Nóbrega Pereira para informar que
no miradouro da Terra Chã, apenas se encontram os bancos tendo a mesa desaparecido e
aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho feito pela autarquia no alargamento
da curva neste mesmo sítio, junto à moradia do Senhor Joaquim. ---------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara informou que vai solicitar aos serviços a
colocação de uma mesa no referido miradouro e que o alargamento da curva no sítio Terra
da Chã, foi possível graças à cedência de terreno por parte de uma munícipe. ----------------Solicitou a palavra o Senhor Vereador José António Martins Mendonça para saber se a
Câmara Municipal pretende executar a ligação da Estrada Municipal da Terra Chã à
Estrada Regional na freguesia de Ponta Delgada, uma vez que consta do orçamento de
2016, frisando que esta ligação seria uma mais-valia para o fluxo de trânsito principalmente
no Arraial do Senhor Bom Jesus. Ainda no uso da palavra questionou se existe algum
estudo no sentido de garantir um novo acesso aos sítios das Lombadas, garantindo assim
uma alternativa de acesso às Lombadas, uma maior segurança para os residentes,
podendo tornar este local atrativo para investimento futuro. ----------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara informou que relativamente à ligação
da Rua da Rochinha e Terra Chã à Estrada Regional, na freguesia de Ponta Delgada,
apenas foi aberta uma rubrica no orçamento, não sendo neste momento uma prioridade
para esta autarquia e que o acesso às Lombadas não é possível devido ao contexto
financeiro atual, mas que, a edilidade vai solicitar um estudo de viabilidade económica e
ambiental para o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------Por fim informou que a IPM – Iluminação Pública da Madeira foi dissolvida, pelo que no
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atual quadro legislativo a Câmara deverá pagar à E.E.M. SA – Empresa de Eletricidade da
Madeira a iluminação pública do concelho. No entanto informou que a autarquia está a
tentar solucionar esta situação através da A.M.R.A.M. – Associação de Municípios da
Região Autónoma da Madeira numa primeira fase, negociar com a E.E.M SA numa
segunda fase e reduzir a iluminação pública caso seja estritamente necessário. --------------Não mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado
este período e determinou o seu encerramento dos trabalhos por não haver “ordem do dia”.
------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, pelas onze horas e quanta e cinco 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 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)
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
(César Gregório Nóbrega Pereira)
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O Técnico Superior
(Jerónimo Filipe Sousa Pereira)
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