MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA Nº 03/2014
Mandato 2013-2017
Ao vigésimo quarto dia do mês de abril 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 28/2014, de 15 de abril, 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 28/2014, de 15
de abril, 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 o deputado municipal Elias Medeiros para propor um voto de louvor à Associação
Cultural e Desportiva de São Vicente, Dupla DP e todos os colaboradores no evento São Vicente Cup
2014, tendo a bancada dos Unidos Por São Vicente associado ao louvor proposto. O Presidente da
Assembleia anuiu e colocou á votação o referido louvor tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.Tomou novamente a palavra o deputado Elias Medeiros para felicitar a Câmara e toda a organização
envolvente na realização do Triatlo Costa da Laurissilva e no VIII Rali Município de São Vicente. Ainda
no uso da palavra sugeriu que na realização do próximo rali a Câmara considerasse a hipótese de
antecipar a hora da prova no sábado, para que os visitantes passem o período de almoço no Concelho.--O Presidente da Câmara registou a sugestão e informou que no próximo ano haverão mais duas
classificativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia para propor um voto de louvor à Câmara Municipal
e a todos os colaboradores pela organização do VIII Rali Município de São Vicente. ----------------------------Colocado à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o deputado Elias Medeiros para propor que os eventos de surf sejam
organizados em parceria com as câmara de São Vicente, Porto Moniz e Calheta. O Senhor Presidente da
Câmara aproveitou para informar que está a ser desenvolvido um projecto deste género a ser
comparticipado pelas câmaras intervenientes. ------------------------------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o deputado Elias Medeiros para questionar sobre a não apresentação da
Informação escrita do senhor Presidente da Câmara, sendo esta uma reunião ordinária, ao que o Senhor
Presidente informou que a mesma não fez parte da ordem de trabalhos em virtude desta sessão tratar de
assuntos específicos, ficando o compromisso que na próxima reunião a mesma será apresentada
detalhadamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, para informar da iniciativa
das três Juntas de Freguesia, na realização do evento denominado “musica nas ruínas”, que se irá
realizar nas três freguesias do Concelho, sendo o primeiro no Solar da Silveira - Boaventura, no dia 20
de Junho, o segundo na Casa do Pico – Ponta Delgada, 25 de Julho e o terceiro na ex- Escola D. Lucinda
Andrade, no dia 27 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente tomou a palavra o deputado José Manuel Caldeira, para solicitar o envio do louvor votado
nesta assembleia a todas as entidades institucionais intervenientes no São Vicente Cup 2014. -------------Solicitou a palavra a deputada Mariana Carvalho, para solicitar a colocação de uma varanda na vereda do
Pastel, freguesia de Boaventura e um espelho na saída do Caminho do Vale da referida freguesia. --------Solicitou a palavra o deputado Pedro Neves, para questionar se a Câmara tem previstos projectos para a
construção de Caminhos Agrícolas, ao que o Senhor Presidente respondeu que a Câmara tem previstos
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alguns projectos mas aguarda pelo novo Quadro Comunitário de Apoio, bem como das disponibilidades
financeiras da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o deputado Samuel Freitas, para informar que já se encontram disponíveis as linhas
orientadoras do novo Quadro Comunitário de Apoio, seja para obras ou para apoio a outros eventos
nomeadamente a Feira do Mel. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o deputado Ricardo Fernandes para alertar a Câmara Municipal para o facto de no final
do mês de Agosto as zonas altas da freguesia de Ponta Delgada ficarem sem água potável, sugerindo a
compra de uma parcela de terreno anexa aos reservatórios existentes, propriedade de um privado, para
construção de um reservatório de apoio. O Senhor Presidente agradeceu a sugestão pelo que a Câmara
irá procurar resolver a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vereador José Martins Mendonça, para realçar que a falta de água é
esporádica pelo que poderá não se justificar o investimento.---------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o deputado Ricardo Fernandes para alertar a Câmara, que no moinho
existente na Casa do Aposento, estão a ser depositados todo o género de detritos, pelo que sugere a
vedação do mesmo. O Senhor Presidente informou que a Câmara irá notificar o proprietário para
proceder à limpeza e respectiva vedação. ------------------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Senhor deputado José Manuel Caldeira, para questionar sobre o ponto de situação
da toponímia de São Vicente. O Senhor Presidente informou que a mesma esta concluída e que em
breve irá abrir procedimento para a aquisição das placas toponímicas, estando neste momento a ser
efectuado um levantamento exaustivo do número de placas necessárias por rua, bem como uma possível
candidatura pela ADRAMA para a aquisição das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------1 – Análise, discussão e votação da Proposta 19/PCM/2014, referente à aprovação dos
documentos de prestação de contas do exercício de 2013 entre 18 de Outubro e 31 de Dezembro; Entrados neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Presidente do órgão
executivo, que por sua vez delegou no Vereador Fernando Góis a apresentação do ponto.--------------------O Senhor Vereador da Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------A aprovação dos documentos de prestação de contas faz parte do ciclo económico – financeiro e
contabilístico das entidades públicas. -----------------------------------------------------------------------------------------Esses documentos são o apuramento da execução dos documentos previsionais aprovados (incluindo as
alterações entretanto efectuadas) tendo em conta os objectivos e competências dos órgãos quer colegiais
quer individuais que materializam a gestão dos bens e ambições do Município de São Vicente. -------------É normal ser em finais de Março ou ao longo do mês de Abril que se submetem a aprovação os
documentos de prestação de contas, de modo a se poder cumprir o prazo para a sua remessa ao
Tribunal de Contas até 30 de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam, em obediência ao estipulado
Página 3 de 5

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

no nº4 do artigo 52º da Lei nº84/2006, de 29 de Agosto que alterou a Lei nº98/97, de 26 de Agosto (Lei de
Organização e Processo do Tribunal de Contas). Contudo, em cumprimento dos nºs 2 e 5 do artigo 52º
do mesmo diploma, porque quando dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou
da totalidade dos responsáveis nas administrações colectivas, as contas serão prestadas em relação a
cada gerência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto e nos termos da alínea i) do nº1 do artigo 33ª da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro que
estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, propõe-se à
Assembleia Municipal a aprovação dos documentos de prestação de contas do ano económico –
financeiro de 2013 entre 18 de Outubro e 31 de Dezembro. ------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Fernando Góis, fez questão de ler em voz alta o Enquadramento Geral, bem como o
ponto n.º 3 – Obrigações e Compromissos Financeiros, do Relatório de Gestão 2013. -------------------------Tomou a palavra o Senhor Deputado Elias Medeiros para questionar sobre os cerca de 3,5 milhões de
euros da dívida não contabilizada, ao que o Senhor Presidente da Câmara informou detalhadamente
quais os valores e a que respectivas empresas correspondem a divida oculta apurada. ------------------------Mais informou que o valor das intempéries 2009, foram contabilizados numa conta de faturas em receção
e conferencia, visto não ter sido feito qualquer procedimento.-----------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria, com três a
abstenções dos deputados do PPD/PSD, Elias Medeiros, Samuel Freitas e Mariana Carvalho. O
deputado José Manuel Caldeira apresentou declaração de voto. -----------------------------------------------------2 – Análise, discussão e votação da Proposta 20/PCM/2014, referente à aprovação de reserva legal,
reforço de património e resultados transitados; ------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Presidente do órgão
executivo, para que apresentasse o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------A documentação da prestação de contas do Município de São Vicente, referente ao ano económico –
financeiro de 2013 encontra-se elaborada para análise pelos respectivos órgãos competentes. --------------Assim, nos termos do ponto 2.7.3 e alínea d) do ponto 13 do POCAL, propôs-se que ao resultado líquido
do exercício de 2013 no valor de -1.286.359,29€, por ser negativo, seja dada a seguinte repartição: -------Reserva legal: 0,00€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reforço de património: 0,00€ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Resultados transitados: -1.286.359,29 € --------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO -----------------------------------------Página 4 de 5
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Entrados neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal verificou a presença do Senhor José
Francisco França, residente no sitio da Achada do Pereiro, freguesia de Boaventura, que usou da palavra
para solicitar a construção de um Caminho Agrícola para a Achada do Pereiro, ao que o Senhor
Presidente da Assembleia, relembrou que na altura da construção das moradias do Pomar, o munícipe
poderia ter usufruído de uma habitação, em alternativa à construção do referido caminho por ser uma
obra tecnicamente difícil e dispendiosa. Usando da palavra o Senhor Presidente da Câmara informou que
neste mandato a Câmara tem outras prioridades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------------------Terminados os trabalhos por volta dezassete horas e trinta 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)

Maricarmen Neves Pinto Santos
(Primeiro Secretário da Mesa)

Maria Ilda de Jesus

(Segundo Secretário da Mesa)
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