CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DE 2013
No dia vinte e sete do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas dez horas, em
cumprimento de convocatória emanada nos termos da alínea m) do n.º 1 do art.º 35º,
conjugada com o disposto n.º 4 do art.º 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, reuniu
a Câmara Municipal de São Vicente, no Edifício dos Paços do Município, em sessão
ordinária, de carácter público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------A ordem de trabalhos, estabelecida e distribuída pelo Presidente da Câmara Municipal, em
cumprimento do n.º 2 do art.º 53.º da lei supra referida, compõe-se pela proposta n.º
12/PCM/2013, em anexo, tendo-se aqui por integralmente reproduzida, para os devidos
efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – PRESENÇAS --------------------------------Estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara Municipal, José António Gonçalves
Garcês, e os Sr.s Vereadores Fernando Simão de Góis, José António Martins Mendonça,
Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS----------------------------------------Registou-se a ausência do Sr. Vereador César Gregório Nóbrega Pereira.----------------------------------------------------------- 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 da Divisão Jurídica e de Urbanismo, que secretariou
a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO--------------O Sr. Presidente 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. ---------------------------------------------------------
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------------------------------------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------Entrados neste ponto o Sr. Presidente perguntou aos Vereadores se pretendiam usar da
palavra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado este
período e a passagem ao período seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------1 – Análise, discussão e votação da Proposta 12/PCM/2013, para atribuição de
comparticipação financeira à Casa do Povo de São Vicente para pagamento de
fardamento da Banda Filarmónica.------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, após análise do processo, apresentação sucinta e discussão da
proposta, o Sr. Presidente colocou-a a votação, tendo sido deliberado, por unanimidade,
atribuir a comparticipação financeira no valor de 500,00 (quinhentos) euros à Casa do Povo
de São Vicente, cuja despesa se encontra cabimentada pela proposta de cabimento n.º
1131/2013, com dotação económica 0103-040701, do projeto 2004/A/7 do Plano de
Atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 16.-------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO RESEVADO AO PÚBLICO -------------------------------Entrados neste período, o senhor Presidente da Câmara verificou não se encontrar público
presente, pelo que o deu por encerrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das dez horas e quarenta minutos, 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
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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 Chefe da Divisão Jurídica e de Urbanismo
Eurico Sérgio de Assunção Gomes
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