MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA N.º 04/2017
Mandato 2013-2017
Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas dez horas, 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, na sua redação
atual, 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 Público n.º 122/2017, de 12 de setembro, 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 a Segunda Secretária, Elisabete dos Santos Silva. ----------------------------------------------------Registou-se a presença dos seguintes membros: Jhenny Lady Pinto Figueira, Sandro Neves Teixeira,
Mariana Santos Carvalho, Ricardo Jorge Joaquim Fernandes, António Samuel de Freitas, Antonieta Leal
Ribas de Oliveira, Artur Duarte de Gouveia Fernandes, Pedro Miguel Oliveira Neves, Francisco Assis de
Góis Dionísio, Rui Frederico Martins Teixeira, Maria da Conceição Pedro Ferreira (Presidente da Junta de
Freguesia de São Vicente), José Miguel Freitas Luís (Presidente da Junta de Freguesia de Ponta
Delgada) e Lino Joaquim dos Santos Camacho (Presidente da Junta de Freguesia de Boaventura).
Registou-se a ausência dos seguintes membros: Elias Manuel Soares Medeiros, por motivo de ordem
profissional e José Manuel Onésimo Lira Caldeira, que não apresentou justificação. ----------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não se registaram ausências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO -------------------------O Presidente da Mesa verificou, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, 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 122/2017, de 12
de setembro, 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. ------------------Página 1 de 4
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---------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------Iniciando este período, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal leu a carta do Deputado Municipal
Elias Manuel Soares Medeiros uma vez que o mesmo não se encontrava presente, a qual se passa a
transcrever “Infelizmente não poderei estar presente nesta última reunião de Assembleia Municipal deste
mandato por motivos profissionais inadiáveis. Saúdo-o Sr. Presidente pela forma democrática e correta
como conduziu os trabalhos desta assembleia durante o mandato contribuindo assim de forma decisiva
para o seu bom funcionamento. Não queria deixar passar a oportunidade de afirmar que foi uma honra ter
servido durante dezassete anos de forma ininterrupta este órgão municipal. Termino satisfeito com o
trabalho que fiz ao longo destes anos procurando sempre apresentar as soluções que na minha opinião
seriam as melhores para o Concelho. Termino sobretudo sem mágoas nem rancores e com um
sentimento de enorme liberdade, onde sempre foi possível expressar as minhas opiniões sem qualquer
condicionamento. Este é o momento de colocar um ponto final em toda a minha participação política
autárquica. Votos dos maiores sucessos pessoais para todos. Um abraço cordial”. ------------------------------Terminando a leitura, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou se algum dos membros
presentes pretendia intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o Deputado Municipal Artur Duarte de Gouveia Fernandes referindo que subscreve a
carta do Deputado Municipal Elias Manuel Soares Medeiros e endereçou as maiores felicidades a todos
os presentes, referiu que foi uma honra pertencer à Assembleia Municipal e desejou os maiores sucessos
para o movimento Unidos por São Vicente, manifestando o seu total apoio referindo que o trabalho
executado por este movimento deixou marcas no nosso Concelho, pelos diversos fatores, nomeadamente
a obra executada na Escola Agrícola da Madeira, entre muitos outros projetos sociais, a inauguração dos
túneis da Via Expresso de São Vicente, Fajã Areia e Ponta Delgada e Boaventura que foi uma excelente
obra, que como todos nós sabemos teve a intervenção constante do atual executivo. Reforçou
novamente os votos dos maiores sucessos para as eleições, com a certeza que a população irá escolher
os Unidos Por São Vicente, pelo trabalho desenvolvido em prol do Concelho. Terminada a intervenção do
Deputado Municipal Artur Fernandes, interviu o Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradecendo
as suas palavras e todo o apoio e trabalho prestado como Deputado e Comandante dos Bombeiros
Voluntários de São Vicente e Porto Moniz. -----------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara agradeceu a todos pelo seu contributo desenvolvido
ao longo dos quatro anos, nomeadamente pela forma como participaram nesta Assembleia, bem como
pelos projetos e ideias apresentadas, que foram cruciais para nosso Concelho. De seguida agradeceu de
forma especial a todos os presentes pelo seu trabalho, inclusive, naturalmente aos que irão deixar de
exercer funções neste órgão, tendo, no entanto, pedido que no seu dia a dia, de forma individual,
continuem a apresentar o seu contributo para o nosso Concelho. -----------------------------------------------------Página 2 de 4
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Ainda no uso da palavra, fez referência ao tema das vindimas, nomeadamente, a dificuldade do seu
escoamento motivado pelo excesso de produção. Referiu que foram feitos esforços por parte do Governo
Regional através da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e do Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, com o objetivo de adquirir o excedente das uvas que não foram compradas pelas
casas. E visualizando esta dificuldade junto dos vitivinicultores, a Câmara entendeu ser seu dever estar
ao lado destes e apoiá-los, através do transporte das uvas de São Vicente para a Quinta Grande, criando
um posto de recolha em São Vicente, tornando este processo mais célere. Ainda sobre este tema, o
Senhor Presidente da Câmara Municipal lamentou o facto de haver pessoas que se aproveitam desta
situação negativa para os nossos vitivinicultores, usando-a para o aproveitamento político, em vez de
concentrarem esforços para resolução da situação. ------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrado este
período e determinou a passagem ao período da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------Ponto n.º 1 - Apreciação da Informação Escrita do Sr.º Presidente da Câmara sobre a Atividade
Municipal, referente ao período de 01/06/2017 a 31/08/2017; -------------------------------------------------------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. ----------------No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal colocou-se à disposição para esclarecer
eventuais dúvidas sobre a informação escrita, que é parte íntegra desta ata. --------------------------------------Não tendo sido colocados quaisquer pedidos de esclarecimento, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal deu por encerrado este ponto e passagem ao ponto seguinte. --------------------------------------------Ponto n.º 2 – Apreciação da proposta n.º 83/AM/2017, referente ao relatório do 1º semestre de 2017,
da execução do plano de saneamento financeiro da Câmara Municipal de São Vicente. ----------------Entrados neste ponto o Senhor Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Presidente do
Executivo para que apresentasse a proposta e prestasse os esclarecimentos tidos por convenientes. -----Em 2009 o Município de São Vicente contraiu um empréstimo bancário no valor de 4.000.000,00€ para
saneamento financeiro, visado pela Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas em 23 de janeiro
do mesmo ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O valor do empréstimo foi utilizado na sua totalidade nos meses de fevereiro e março: -------------------------É obrigação do órgão executivo, durante o período do empréstimo, elaborar relatório semestral sobre a
execução do plano financeiro e remetê-lo, para apreciação, ao órgão deliberativo (Assembleia Municipal);
A Câmara Municipal em reunião ordinária de 13 de julho de 2017, aprovou por unanimidade, o relatório
da execução do plano de saneamento financeiro da Câmara Municipal de São Vicente, referente ao 1º
semestre de 2017, que é parte integrante desta ata; ----------------------------------------------------------------------Página 3 de 4
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Assim, nos termos dos n.ºˢ 5 e 6 do artigo 59º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação atual
que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, propõe-se à
Assembleia Municipal apreciação do relatório de execução do plano de saneamento financeiro
relativamente ao primeiro semestre do ano de 2017. ----------------------------------------------------------------------Não se registando intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrado este
período e lamentou a ausência do Deputado Municipal José Manuel Onésimo Lira Caldeira na última
reunião da Assembleia Municipal, sem apresentar justificação e sendo candidato a Presidente da
Assembleia pelo Partido Socialista, deveria ter tomado uma posição mais ativa. ------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO ----------------------------------Entrados neste ponto, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal verificou não se encontrar público
inscrito para participar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ---------------------------------Terminados os trabalhos por volta das doze horas, 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
_________________________
(Primeira Secretária da Mesa)

Elisabete dos Santos Silva
_____________________
(Segunda Secretária da Mesa)
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