MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA Nº 01/2014
Mandato 2013-2017
Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu a Assembleia Municipal de São Vicente, em
sessão ordinária, no cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, regularmente convocada, sob forma pública, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 30.º do
mesmo diploma, através do Edital n.º 08/2014, de 17 de fevereiro, e, em simultâneo, através de protocolo
a todos os seus membros, cumprindo-se o disposto no n.º 2 do artigo 53.º do referido diploma legal.------------------------------------------------------ MEMBROS DO ORGÃO - PRESENÇAS -------------------------------------Estiveram presentes, tomando assento na Mesa da Assembleia Municipal de São Vicente, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, Aires de Jesus Santos, a Primeira Secretária, Maricarmen Neves
Pinto Santos e o Segundo Secretário, Maria Ilda de Jesus. -------------------------------------------------------------Registou-se a presença dos seguintes membros: Eduardo Ferreira Andrade, José Manuel Onésimo
Lira Caldeira, Jhenny Lady Pinto Figueira, Sandro Neves Teixeira, Elisabete dos Santos Silva, Manuel
Pestana, Elias Manuel Soares Medeiros, Mariana Santos Carvalho, Ricardo Jorge Joaquim Fernandes,
António Samuel de Freitas, Artur Duarte de Gouveia Fernandes, Pedro Miguel Oliveira Neves, Maria da
Conceição Pedro Ferreira Pestana (Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente), José Miguel
Freitas Luís (Presidente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada), Lino Joaquim dos Santos Camacho
(Presidente da Junta de Freguesia de Boaventura). -----------------------------------------------------------------------Não se registaram ausências. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de São Vicente fez-se representar, nos termos legalmente previstos, pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, José António Gonçalves Garcês, e pelos Senhores Vereadores
Fernando Simão de Góis, José António Martins Mendonça, Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos
e César Gregório Nóbrega Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO --------------------------O Presidente da Mesa verificou, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, estar assegurado o quórum constitutivo, pelo que, achando o início da sessão conforme
às disposições legais e regulamentares aplicáveis, declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------------A ordem de trabalhos, distribuída pela Mesa da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 29.º do referido diploma legal, é a constante do edital convocatório n.º 08/2014, de 17
de dezembro, em anexo, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para os devidos efeitos. -----------O Presidente da Assembleia Municipal declarou o início do período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------Página 1 de 5
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Iniciado este período, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para questionar se
algum dos membros presentes pretendia intervir.---------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, para informar a Assembleia
Municipal que a Junta de Freguesia está a constituir uma equipa de voluntariado, tendo aberto as
inscrições para o efeito, tendo por objetivo o apoio à população das três freguesias, com início na
freguesia de São Vicente, no que respeita a situações de pessoas doentes e acamadas, mas que não
tem intenção de se sobrepor ao trabalho de outras instituições nesta área, apenas pretendendo
complementar essa atividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, tomou a palavra o deputado municipal Elias Medeiros, para colocar duas questões, a
primeira, sobre o ponto de situação dos consumidores de água em dívida e, a segunda, relativamente ao
estado das obras públicas, ao que o Senhor Presidente informou que se encontram atualmente em divida
cerca de 40.000 euros, mas que não pode resolver em quatro meses uma situação que foi criada
anteriormente e que não foi resolvida em anos, mas que se encontra a iniciar os procedimentos devidos
para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal esclareceu ainda, relativamente à segunda questão, que se encontra
em execução financeira a Estrada do Poio e Estrada João Abel de Freitas, sendo que a primeira, no seu
entender, não se encontra concluída, tendo-se registado alterações ao projeto aprovado, pelo que a
intenção relativamente a esta será a de concluir os trabalhos não executados. Mais salientou que em fase
de projeto encontram-se algumas obras, como a Estrada do Cemitério, recuperação do antigo Posto da
PSP e da Casa da Cultura, entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, tomou a palavra o deputado Manuel Caldeira para solicitar esclarecimentos relativamente
à execução da Estrada do Poio, ao que o Senhor Presidente informou que a mesma está em fase de
pagamento e que as alterações registadas verificam-se ao nível de desconformidade com o projeto inicial.
Tomou a palavra o deputado municipal Artur Fernandes, para realçar os protocolos assinados pela
Câmara, que veem ajudar as instituições no seu dia-a-dia, agradecendo a sensibilidade de toda a equipa
camarária com a Casa do Povo de São Vicente. Aproveitou, ainda, para enaltecer o trabalho de limpeza
das estradas e melhoria da imagem e paisagem de São Vicente, perante os visitantes. ------------------------O Senhor Presidente da Assembleia anuiu nas considerações anteriores. ------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra para referir que é intenção do executivo
colaborar com todas as instituições deste Concelho e que a limpeza dos locais públicos tem sido um
trabalho conjunto com as Juntas de Freguesia e que tem em vista proporcionar uma boa imagem do
Concelho perante os visitantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação da Informação Escrita do Sr. Presidente da Câmara sobre a Atividade
Municipal, referente ao período de 01/12/2013 a 14/02/2013. -------------------------------------------------------Página 2 de 5
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Entrados neste ponto o Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Presidente do Executivo
para que apresentasse o documento e prestasse os esclarecimentos tidos por convenientes. ----------------O Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, fez a apresentação do documento, tendo
destacado a ida a Bruxelas, no que respeita ao Novo Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020. ------------Tomou a palavra o Deputado Manuel Caldeira, para solicitar informações sobre a reunião tida com o
Secretário Regional das Finanças, ao que o Senhor Presidente referiu ter a ver com os contratos
programa referentes às obras da Estrada do Poio e João Abel de Freitas, no âmbito da qual o Senhor
Secretário informou que o cronograma financeiro vai ser cumprido, mas que relativamente a
investimentos futuros não foi possível fazer qualquer previsão, a qual será apenas viável numa próxima
reunião a agendar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que na reunião tida com a nova administração da Sociedade de Desenvolvimento, foram
abordados os assuntos relativos à negociação das condições de exploração do Parque Urbano e à
regularização registal dos terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------------Não se registaram outras intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Apreciação do relatório do 2º semestre de 2013, da execução do plano de saneamento
financeiro da Câmara Municipal de São Vicente. -----------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Presidente do órgão
executivo, para que apresentasse o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente tomou a palavra, resumindo os pontos principais do relatório, realçando que tem
sido pagas todas as prestações dentro do prazo. --------------------------------------------------------------------------Tomou de seguida a palavra o Deputado Municipal Elias Medeiros, para solicitar a correção do relatório
na pagina nº 2, uma vez que falta o acento na palavra índice e, no ponto relativo à evolução, onde se lê
1º semestre deve constar 2º semestre. Aproveitou ainda para chamar a atenção sobre o aumento com a
despesa de pessoal no mês de janeiro, constatado que, a manter-se a mesma, não será possível o
cumprimento do plano de saneamento financeiro no que respeita à redução da despesa com pessoal. ---Mais chamou a atenção para o facto de segundo a alínea c) do número 5 do artigo 59º da Lei nº 73/2013,
o plano de saneamento dever ser remetido no prazo de trinta dias a contar do final do semestre a que
reportam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia salientou que não é o facto de a despesa ter
aumentado em janeiro, que vai fazer com que a mesma se mantenha durante todo o ano, tendo o Senhor
Vereador Fernando Gois realçado a importância da questão, mas esclarecido que a comparação apenas
faz sentido em relação a períodos homólogos, não fazendo sentido comparar o período de um mês
relativamente ao total de um ano, por não ser uma comparação linear. ----------------------------------------------Por último, tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para informar que de 2012 para
2013, no mandato anterior, verificou-se uma despesa com pessoal na ordem dos 113.000.00 euros,
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estranhando o facto de o Deputado Elias Medeiros, estar no mês de janeiro a pensar já no resultado ao
final do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao prazo de envio do relatório à DGAL, o Senhor Presidente solicitou a presença do
funcionário responsável pela coordenação da Divisão Administrativa e Financeira para esclarecimento,
tendo este informado que o prazo era de trinta dias, após a aprovação. ---------------------------------------------Relativamente às questões com o pessoal, o Senhor Presidente comprometeu-se a melhor esclarecer
este ponto na próxima reunião, com os dados a recolher nos serviços. ----------------------------------------------Não se registaram outras intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação foi o relatório aprovado por maioria de 14 votos a favor e 4 abstenções dos membros
Elias Medeiros, Ricardo Fernandes, Samuel de Freitas e Mariana Carvalho, tendo o deputado municipal
Manuel Caldeira manifestado que pretende juntar declaração de voto. ----------------------------------------------Ponto 3 - Designação do representante da Assembleia Municipal, no procedimento de revisão do
Plano Diretor Municipal de São Vicente. -----------------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal questionou os membros se desejavam
indicar algum nome, pelo que o líder da bancada do UPSV, propôs a indicação do Deputado Municipal
José Manuel Onésimo Lira Caldeira. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, considerando estar em causa a apreciação de qualidades pessoais,
propôs que a votação se fizesse por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------Realizada a votação foi o Deputado Manuel Caldeira designado representante deste órgão na Comissão
de Acompanhamento do PDM de São Vicente, num total de quinze votos a favor, registando-se três votos
em branco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO -----------------------------------------Entrados de neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal verificou não se encontrar público inscrito
para participar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------------------Terminados os trabalhos por volta das dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, para constar, foi
elaborada a presente ata, nela se contendo o resumo essencial do que ocorreu e foi deliberado nesta
sessão, a qual, após ter sido lida em voz alta e achada conforme, foi aprovada por unanimidade. ------------

Aires de Jesus Santos

(Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente)
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Maricarmen Neves Pinto Santos
(Primeiro Secretário da Mesa)

Maria Ilda de Jesus

(Segundo Secretário da Mesa)
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