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DESPACHOS

Despacho N.º23/2017

Despacho N.º22/2017

Encerramento do Projeto 24 no âmbito do

(Abertura de Projeto a realizar no âmbito do

Regulamento do Programa Municipal de Formação

Regulamento do Programa Municipal de Formação

e Ocupação em Contexto de Trabalho

e Ocupação em Contexto de Trabalho)

Determino que:

Considerando que:

O período de candidatura para o projeto n.º 24,

O Regulamento do Programa Municipal de Formação e

publicitado pelo despacho do Senhor Presidente n.º

Ocupação em Contexto de Trabalho foi aprovado pela

22/2017, datado de 2 de maio de 2017, publicado

Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada

através de Edital n.º 58/2017, de 2 de maio de 2017,

ao dia 25 de fevereiro de 2016 e aprovado pela

seja encerrado e que se deem início às entrevistas para

Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária de

o referido projeto.

23 de maio de 2016, tendo sido publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 108, de 06 de junho de 2016;
O Programa integra três âmbitos de atividade,
nomeadamente a formação, a aprendizagem e o
acompanhamento e avaliação;

Paços do Município de São Vicente, 11 de maio de
2017.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

São objetivos do Programa possibilitar, através da

Despacho N.º24/2017

participação em projetos de formação prática, uma

Abertura de Projeto a realizar no âmbito do

oportunidade de experimentação em contexto real de

Regulamento do Programa Municipal de Formação
e Ocupação em Contexto de Trabalho

trabalho;
O programa inclui projetos a serem desenvolvidos em
diversas áreas, tais como a educação, desporto, social,
juventude, cultura, ambiente, financeira, comunicação,
cidadania, planeamento, entre outras, no âmbito das
atribuições e competências do município;
Para esse efeito, os projetos a realizar, nas suas
diversas vertentes, serão publicitados;
Os candidatos devem entregar a sua ficha de
candidatura

devidamente

preenchida,

indicando

obrigatoriamente o projeto a que se candidata.

Considerando que:
O Regulamento do Programa Municipal de Formação e
Ocupação em Contexto de Trabalho foi aprovado pela
Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada
ao dia 25 de fevereiro de 2016 e aprovado pela
Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária de
23 de maio de 2016, tendo sido publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 108, de 06 de junho de 2016;
O Programa integra três âmbitos de atividade,
nomeadamente a formação, a aprendizagem e o

Assim, determino que seja aberto o projeto constante

acompanhamento e avaliação;

do anexo a este despacho.

São objetivos do Programa possibilitar, através da

Paços do Município de São Vicente, 2 de maio de 2017.

participação em projetos de formação prática, uma
oportunidade de experimentação em contexto real de

O Presidente da Câmara Municipal, José António

trabalho;

Gonçalves Garcês

O programa inclui projetos a serem desenvolvidos em
diversas áreas, tais como a educação, desporto, social,
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juventude, cultura, ambiente, financeira, comunicação,

CÂMARA MUNICIPAL

cidadania, planeamento, entre outras, no âmbito das

EDITAL N.º58/2017

atribuições e competências do município;

Abertura do projeto n.º 24 a realizar no âmbito

Para esse efeito, os projetos a realizar, nas suas
diversas vertentes, serão publicitados;

do Regulamento do Programa Municipal de
Formação e Ocupação em Contexto de

Os candidatos devem entregar a sua ficha de
candidatura

devidamente

preenchida,

Trabalho

indicando

obrigatoriamente o projeto a que se candidata.
Assim determino que seja aberto o projeto constante do
anexo a este despacho.

JOSÉ

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente, em cumprimento do disposto no n.º 1 do
art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t) do

Paços do Município de São Vicente, 12 de maio de

n.º 1 do art.º 35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12

2017.

de setembro, na sua redação atual, torna público o

O Presidente da Câmara Municipal, José António

Despacho GP n.º 22/2017 que se reproduz na

Gonçalves Garcês

íntegra:
“Determino que:
O Regulamento do Programa Municipal de
Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho
foi aprovado pela Câmara Municipal, na sua
reunião ordinária realizada ao dia 25 de fevereiro
de 2016 e aprovado pela Assembleia Municipal, na
sua sessão extraordinária de 23 de maio de 2016,
tendo sido publicado no Diário da República, 2.ª
Série, n.º 108, de 06 de junho de 2016;
O Programa integra três âmbitos de atividade,
nomeadamente a formação, a aprendizagem e o
acompanhamento e avaliação;
São objetivos do Programa possibilitar, através da
participação em projetos de formação prática, uma
oportunidade de experimentação em contexto real
de trabalho;
O programa inclui projetos a serem desenvolvidos
em diversas áreas, tais como a educação,
desporto, social, juventude, cultura, ambiente,
financeira, comunicação, cidadania, planeamento,
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entre outras, no âmbito das atribuições e
competências do município;
Para esse efeito, os projetos a realizar, nas suas
diversas vertentes, serão publicitados;

EDITAL N.º 60/2017
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária
da Câmara de 4 de maio de 2017

nos locais de estilo habituais.

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 56.º
conjugado com o exposto na alínea t) do n.º1 do art.º
35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, torna público que, a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de carácter
privado, realizada nos Paços do Concelho, no dia 4 de
maio de 2017, pelas 10:00 horas, produziu as
seguintes deliberações:

Paços do Município de São Vicente, 2 de maio de

Ponto 1 - Aprovada, por unanimidade, a proposta

2017.

n.º 47/PCM/2017, referente à emissão de parecer

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

relativo à constituição do regime de compropriedade de

EDITAL N.º 59/2017

freguesia e concelho de São Vicente, inscrito na matriz

Encerramento ao Trânsito Automóvel

predial sob o artigo 10732 (1/8 parte), descrito na

Estrada Municipal que liga os sítios do Passo ao
Lanço

Conservatória do Registo Predial de São Vicente sob o

Os candidatos devem entregar a sua ficha de
candidatura devidamente preenchida, indicando
obrigatoriamente o projeto a que se candidata.”
Para constar, publica-se este edital a ser afixado

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GRACÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do
disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto
na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,
faz público que se encontra encerrada ao trânsito
automóvel, a Estrada Municipal que liga os sítios do

um prédio rústico, localizado ao sítio do Cascalho,

nº 2258/20011119 com a área total de 300 m2 e que
confronta a Norte com António de Sousa Andrade, Sul
com o córrego, Leste com Manuel Dinis e Oeste com
Herdeiros de João Francisco Andrade, nos termos do
artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 22 de agosto;
Ponto 2 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º 48/PCM/2017, referente ao apoio financeiro em 50%
do valor da mensalidade relativa aos alunos
matriculados no Infantário do Bom Jesus de Ponta
Delgada, no ano letivo 2017/2018.

Passo ao Lanço, na freguesia de São Vicente, entre

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos

as 08:00 horas no dia 5 de maio e as 18:00 horas do

locais públicos habituais.

dia 6 de maio, do corrente ano, devido a limpezas nas
escarpas sobranceiras à referida estrada.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos

Paços do Município, 5 de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

locais públicos habituais.
EDITAL N.º 61/2017
Paços do Município, 4 de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Encerramento ao Trânsito Automóvel
Estrada Municipal que liga os sítios do Passo ao
Lanço
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Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GRACÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, , no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do
disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto
na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,

locais públicos habituais.
Paços do Município, 11 de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 63/2017
Publicitação

faz público que se encontra encerrada ao trânsito

598/2017-SAICOR: OF 349/2010-GEN01

automóvel, a Estrada Municipal que liga os sítios do

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas e), q) e
r) do Nº 1 do artigo 33º da Lei Nº 75/2013, de 12 de
setembro, e em cumprimento do disposto no Nº 1 do
artigo 56º, conjugado com o exposto na alínea t) do Nº
1 do artigo 35º da referida Lei-Quadro, e ainda de
acordo com o ponto 2 do artigo 23º do Decreto-lei
69/200 de 3 de maio, com as alterações atribuídas pelo
Decreto-lei 197/2005 de 8 de novembro, torna público
que se encontra para consulta um exemplar do 17º
Relatório de Monitorização:

Passo ao Lanço, na freguesia de São Vicente, entre
as 08:00 horas no dia 8 de maio e as 18:00 horas do
dia 9 de maio, do corrente ano, devido a limpezas nas
escarpas sobranceiras à referida estrada.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 8 de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 62/2017
Encerramento ao Trânsito Automóvel
Estrada Municipal que liga os sítios do Passo ao
Lanço
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GRACÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do
disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto
na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,

Assunto: Publicitação do 17º. Relatório de
Monitorização da Fauna, Flora e Vegetação – Fase
de Exploração referente ao Parque Eólico da Fonte
do Juncal - Paul da Serra
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais habituais.
Paços do Município, 11 de maio de 2017.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 64/2017
Encerramento do Projeto 24 no âmbito do
Regulamento do Programa Municipal de Formação
e Ocupação em Contexto de Trabalho

faz público que se encontra encerrada ao trânsito
automóvel, a Estrada Municipal que liga os sítios do
Passo ao Lanço, na freguesia de São Vicente, entre
as 08:00 horas no dia 11 de maio e as 18:00 horas
do dia 14 de maio, do corrente ano, devido a limpezas
nas escarpas sobranceiras à referida estrada.

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 56.º
conjugado com o exposto na alínea t) do n.º 1 do art.º
35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
5
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sua redação atual, torna público o Despacho GP n.º

tendo sido publicado no Diário da República, 2.ª

23/2017 que se reproduz na íntegra:

Série, n.º 108, de 06 de junho de 2016;

“Determino que:

O Programa integra três âmbitos de atividade,

O período de candidatura para o projeto n.º 24,
publicitado pelo despacho do Senhor Presidente n.º
22/2017, datado de 2 de maio de 2017, publicado
através de Edital n.º 58/2017, de 2 de maio de 2017,
seja encerrado e que se deem início às entrevistas para
o referido projeto.”
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.

nomeadamente a formação, a aprendizagem e o
acompanhamento e avaliação;
São objetivos do Programa possibilitar, através da
participação em projetos de formação prática, uma
oportunidade de experimentação em contexto real
de trabalho;
O programa inclui projetos a serem desenvolvidos
em diversas áreas, tais como a educação,

Paços do Município de São Vicente, 11 de maio de

desporto, social, juventude, cultura, ambiente,

2017.

financeira, comunicação, cidadania, planeamento,

O Presidente da Câmara Municipal, José António

entre outras, no âmbito das atribuições e

Gonçalves Garcês

competências do município;

EDITAL N.º 66/2017

Abertura do projeto n.º 25 a realizar no âmbito
do Regulamento do Programa Municipal de
Formação e Ocupação em Contexto de
Trabalho
JOSÉ

ANTÓNIO

GONÇALVES

Para esse efeito, os projetos a realizar, nas suas
diversas vertentes, serão publicitados;
Os candidatos devem entregar a sua ficha de
candidatura devidamente preenchida, indicando
obrigatoriamente o projeto a que se candidata.”

GARCÊS,

Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente, em cumprimento do disposto no n.º 1 do
art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t) do
n.º 1 do art.º 35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, na sua redação atual, torna público o
Despacho GP n.º 24/2017 que se reproduz na
íntegra:
“Determino que:
O Regulamento do Programa Municipal de
Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho
foi aprovado pela Câmara Municipal, na sua
reunião ordinária realizada ao dia 25 de fevereiro
de 2016 e aprovado pela Assembleia Municipal, na
sua sessão extraordinária de 23 de maio de 2016,

Paços do Município de São Vicente, 15 de maio de
2017.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 67/2017
Publicitação
600/2017-SAICOR: OF 597/2013-GEN01
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas e), q) e
r) do Nº 1 do artigo 33º da Lei Nº 75/2013, de 12 de
setembro, e em cumprimento do disposto no Nº 1 do
artigo 56º, conjugado com o exposto na alínea t) do Nº
1 do artigo 35º da referida Lei-Quadro, e ainda de
6
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acordo com o ponto 2 do artigo 23º do Decreto-lei
69/200 de 3 de maio, com as alterações atribuídas pelo
Decreto-lei 197/2005 de 8 de novembro, torna público
que se encontra para consulta um exemplar do 17º
Relatório de Monitorização:

128739118, localizada no sítio da Terceira Lombada,

Assunto: Publicitação do 14º. Relatório de
Monitorização da Fauna, Flora e Vegetação – Fase
de Exploração referente ao Reequipamento Eólico
da Bica da Cana - Paul da Serra

Paços do Município, 18 de maio de 2017

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais habituais.
Paços do Município, 16 de maio de 2017.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

freguesia de Ponta Delgada.

Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 70/2017
Interrupção de Trânsito Automóvel
Rua da Casa do Povo - Prof.ª Helena Nunes /
Freguesia de Boaventura
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

EDITAL N.º 68/2017

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

Informativo das Deliberações da Reunião Ordinária

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)

da Câmara de 18 de maio de 2017

e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 56.º
conjugado com o exposto na alínea t) do n.º1 do art.º
35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, torna público que, a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de carácter
público, realizada no edifício da Junta de Freguesia de
Boaventura, no dia 18 de maio de 2017, pelas 10:00
horas, produziu as seguintes deliberações:

setembro, na sua redação atual, torna público que,
devido à realização da XV Feira das Sopas do
Campo, torna-se necessário interromper o trânsito
automóvel na Rua da Casa do Povo - Prof.ª Helena
Nunes, freguesia de Boaventura, entre as 09:00
horas do dia 5 de junho e as 20:00 horas do dia 13
de junho, do corrente ano.

1 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos

49/PCM/2017, referente ao apoio à recuperação da

locais públicos habituais.

habitação

de

Deolinda

Benedito

Figueira, NIF

184906660, localizada no sítio da Achadinha, freguesia
de Boaventura;
2 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º

Paços do Município, 29 de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 71/2017

50/PCM/2017, referente ao apoio à recuperação da

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

habitação de Manuela Fernandes Januário de

da Câmara de 31 de maio de 2017

Sousa, NIF 161252407, localizada no sítio do
Lanço, freguesia de São Vicente;
3 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
51/PCM/2017, referente ao apoio à recuperação da
habitação de Antónia Silva Câmara Rodrigues, NIF

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 56.º
conjugado com o exposto na alínea t) do n.º1 do art.º
35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, torna público que, a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de carácter
privado, realizada nos Paços do Concelho, no dia 31 de
7
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maio de 2017, pelas 16:00 horas, produziu as
seguintes deliberações:

Ponto 7 - Aprovada, por maioria, com abstenção do

Ponto 1 - Aprovada, por maioria, com abstenção do

eleito pelo PPD/PSD, que apresentou declaração de

Senhor Vereador José António Martins Mendonça,

voto verbal transcrita em

eleito pelo PPD/PSD, que apresentou declaração de

n.º58/PCM/2017, referente à rescisão de contrato de

voto verbal transcrita

empreitada com a empresa Touareg – Construções

n.º52/PCM/2017,

referente

em

ata, a
à

proposta

aprovação

dos

Senhor Vereador José António Martins Mendonça,
ata, a proposta

Lda., relativamente ao “Alargamento da Vereda da

documentos de prestação de contas consolidadas do

Travessa – Boaventura”.

ano económico – financeiro de 2016 e a sua posterior

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos

submissão à apreciação e votação do órgão

locais públicos habituais.

deliberativo;
Ponto 2 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º53/PCM/2017, referente à comparticipação financeira
no valor de €850,00 (oitocentos e cinquenta euros), à

Paços do Município, 31de maio de 2017
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada,
para realização do “XIV Open Aventura” – 20 de abril
de 2017,

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Ponto 3 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º54/PCM/2017, referente á comparticipação financeira
no valor de 430.00€ (quatrocentos e trinta euros), à
Associação de Solidariedade Social Crescer Sem
Risco, para Intercâmbio Internacional de Jovens
“Democracy Start With You”;
Ponto 4 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º55/PCM/2017, referente à comparticipação financeira
no valor de €702,13 (setecentos e dois euros e treze
cêntimos), à Casa do Povo de Ponta Delgada, para a
realização da “II Semana Cultural de Ponta Delgada”;
Ponto 5 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º56/PCM/2017, referente à comparticipação financeira
no valor de €334,00 (trezentos e trinta e quatro euros),
à Associação Cultural e Desportiva de São Vicente,
para participação nas finais nacionais de esgrima –
Torres Vedras, 23 a 25 de junho de 2017;
Ponto 6 - Aprovada, por unanimidade, a proposta
n.º57/PCM/2017, referente ao apoio em material e mãode-obra para a conservação da Capela de Nossa
Senhora de Fátima – Pico da Cova;
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