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DESPACHOS

Despacho N.º 62/2016

Despacho N.º 61/2016

(Nomeação de Júri de seleção para atribuição de

(Nomeação de júri de seleção para atribuição de

bolsas de estudo, no ano letivo de 2016/2017)

bolsas de estudo, por mérito, no ano letivo de

FUNDAMENTAÇÃO

2016/2017)

Considerando estar em curso o procedimento para

FUNDAMENTAÇÃO

atribuição de bolsas de estudo, no valor mensal de €

Considerando estar em curso o procedimento para

75,00 (setenta e cinco euros), aos estudantes do ensino

atribuição de bolsas de estudo por mérito, no valor

superior, residentes no município.

mensal de € 100,00 (cem euros), aos estudantes do
ensino superior, residentes no município.
Porque

o

regulamento

municipal

Porque foi já publicado no Diário da República, 2ª série
- nº 136 de 15 de julho de 2015, o regulamento

aplicável

–

regulamento n.º 287/2007, publicado no Diário da
República, 2ª série, n.º 208, de 29 de outubro de 2007,
com as alterações introduzidas e publicadas no Diário
da Republica, 2ª série - nº 136 de 15 de julho de 2015,
nomeadamente no seu n.º 2 do artigo 7.º, prevê a
obrigatoriedade de nomeação de um júri de seleção

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo –
regulamento n.º 407/2015.
Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º daquele regulamento,
é obrigatória a nomeação de um júri de seleção pelo
Presidente da Câmara Municipal, composto por três
trabalhadores da autarquia.

pelo Presidente da Câmara Municipal, composto por

Visto que o júri é o órgão a quem compete assegurar os

três trabalhadores da autarquia.

trâmites procedimentais aplicáveis após o termo do

Visto que este é o órgão a quem compete assegurar os
trâmites procedimentais aplicáveis após o termo do
prazo para entrega de candidaturas, nomeadamente
através da análise e seleção, tendo em vista a

prazo para entrega de candidaturas, nomeadamente
através da análise e seleção, tendo em vista a
elaboração da proposta final a submeter a deliberação
da Câmara Municipal.

elaboração da proposta final a submeter a deliberação

Ao abrigo do acima mencionado, designo a seguinte

da Câmara Municipal.

composição do júri de seleção, a exercer funções no

Ao abrigo do acima mencionado, designo a seguinte
composição do júri de seleção, a exercer funções no

âmbito do procedimento de atribuição de bolsas de
estudo, por mérito, para o ano letivo de 2016/2017:

âmbito do procedimento de atribuição de bolsas de

Maria Helena Andrade Gouveia – Técnica Superior

estudo, por mérito, no ano letivo de 2016/2017:

Maria Livramento Pestana – Técnica Superior

Maria Helena Andrade Gouveia – Técnica Superior
Maria Livramento Pestana – Técnica Superior
Jerónimo Filipe Sousa Pereira – Técnico Superior
Paços do Município, 8 de agosto de 2016.

Jerónimo Filipe Sousa Pereira – Técnico Superior
Paços do Município, 8 de agosto de 2016.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
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Despacho N.º 63/2016

do mercado de fornecedores e preços médios

(Aquisição de Serviços para “Organização do

praticados, no montante total de €18.000,00

Espetáculo Musical da Artista Internacional Paula
Fernandes”, no dia 25 de agosto de 2016)

(dezoito mil euros) com exclusão do IVA;


Dos Factos:




constante do anexo I ao presente despacho,

Assumindo-se a realização das Festas do

referente à dotação orçamental disponível com

Município como importante cartaz turístico de

declaração manuscrita de haver fundos

promoção da imagem do Concelho, que atrai

disponíveis para o efeito e respectiva proposta

anualmente

visitantes,

n.º 999 e informação de Cabimento, no

dinamizando a cultura, a economia e o

orçamento do ano corrente, datadas de 12 de

comércio local;

agosto de 2016.

milhares

de

Com o presente procedimento visa-se a

Do Direito:

contratação de serviços para organização do



n.º1, alínea a), n.º2, 112º, 113º n.º1 e 125º do

Paula Fernandes, cabeça de cartaz, nas

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo

Festas do Município de São Vicente, que

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
Art.º 18.º n.º1, alínea a), da Lei n.º 197/99, de
8 de junho, conjugado com o disposto nas

Considerando que a Câmara Municipal de São

alíneas f) e g) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º

Vicente não tem previsto no seu mapa de

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

pessoal

atual;

lugares

para

pessoal

técnico

musicais, nomeadamente a nível de artistas/





2016.

habilitado para acuarem em espetáculos



Art.s 36.º n.º1, 38.º, 20.º n.º1, alínea a), 40.º

espetáculo musical da artista internacional

decorrerão entre os dias 20 e 28 de agosto de


E a informação da Divisão Financeira,



Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de
14 de agosto.

cantores.

Dispositivo:

Considerando que os serviços pretendidos não

Decido contratar a aquisição de serviços para

implicam

nem

“Organização do Espetáculo Musical da Artista

hierárquica mas apenas ao definido no

Internacional Paula Fernandes”, no dia 25 de agosto

caderno de encargos.

de 2016”, determinando, para o efeito, a abertura do

Considerando a competência própria para

Procedimento de Ajuste Direto e a autorização da

autorizar

de

despesa respectiva, fixada como preço base no valor

€149,639.37, bem como para aprovar o

de €18.000,00 (dezoito mil euros) acrescido de IVA à

convite e o caderno de encargos relativos à

taxa legal em vigor.

subordinação

despesas

até

laboral

ao

valor

aquisição de serviços;


Bem como a estimativa do preço contratual a

Aprovo as peças procedimentais que servem de base

pagar ao adjudicatário com a execução das

ao procedimento, nomeadamente o Convite e o

prestações que constituem o objecto do

Caderno de Encargos, que constam dos anexos II e III

contrato, calculada com base na análise geral

ao presente despacho.
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Proceda-se ao convite da seguinte entidade:
Senhores do Ar II – Produções Lda
Rua Francisco Salgado Zenha, n.º 13
2685-332 Prior Velho
Autorizo que o procedimento seja tratado através de

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL N.º 99/2016
Informativo da deliberação da Reunião
Extraordinária da Câmara de 04 de agosto de 2016

sobre a mesma e elaborar o respetivo projeto 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 extraordinária, de
carácter privado, realizada nos Paços do Concelho, no
dia 04 de agosto de 2016, pelas 10:00 horas, produziu
as seguintes deliberações:

decisão de adjudicação.

Ponto 1 - Aprovada, por unanimidade, a Proposta n.º

correio eletrónico pelo endereço daf-patrimonio@cmsaovicente.pt para a empresa a convidar com o
endereço antonio.gomes@senhoresdoar.pt
A proposta será analisada pelos Serviços do Município,
a quem compete, eventualmente, pedir esclarecimentos

82/PCM/2016, referente à emissão de parecer favorável
Paços do Município de São Vicente, 12 de agosto de

à aquisição do prédio rústico em compropriedade,

2016.

descrito na Conservatória de Registo Predial de São

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Vicente sob o número 21/19860318.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 04 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 102/2016
Alteração da Reunião Ordinária de 11 de agosto de
2016
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 nº 1 do artigo
35.º e com o n.º 4 do artigo 40.º ambos da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
torna público que, a reunião ordinária de carácter
privado, do próximo dia 11 de agosto de 2016, fica
adiada por motivos de agenda, para o dia 18 de
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agosto de 2016, nos Paços do Concelho, pelas

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua

10:00 horas.

atual redação, faz público que a atividade dos diversos
tipos de comércio licenciados por esta edilidade,

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

aquando das Festas de São Vicente/2016, ficam

locais de estilo habituais.

sujeitas a permitir a afixação de suportes publicitários

Paços do Município, 8 de agosto de 2016

dos patrocinadores oficiais do evento.

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Outras marcas publicitárias carecem de autorização

EDITAL N.º 103/2016
Interrupção de Trânsito Automóvel
Estrada Municipal dos Lameiros
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

expressa desta autarquia.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.
Paços do Município, 16 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)

EDITAL N.º 106/2016

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

Proibição de Estacionamento e Interrupção ao
Trânsito Automóvel

setembro, na sua redação atual, torna público que,
devido à realização da Festa do Santíssimo
Sacramento, na Paróquia dos Lameiros, torna-se
necessário interromper o trânsito automóvel na
Estrada Municipal dos Lameiros (entre o córrego do
Cascalho e o córrego do Aviceiro), na freguesia de
São Vicente, entre as 13:00 horas e as 18:00 horas
do dia 14 de agosto, do corrente ano.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 10 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 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 n.º 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,
faz público que se encontra encerrado ao trânsito
automóvel a Estrada D. João V (entre o Bar da Ponte
e Praça de Táxis), na Vila de São Vicente, das 08:00
do dia 19 de agosto às 24:00 do dia 28 de agosto,
por ocasião da realização das Festas de São
Vicente/2016.

EDITAL N.º 105/2016
Festas de São Vicente / 2016
Afixação de Publicidade
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 16 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

cumprimento do disposto na alínea t) do n.º1 do art.º
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EDITAL N.º 107/2016

Quadro, faz público que, se encontra condicionado ao

Proibição de Estacionamento e Interrupção ao
Trânsito Automóvel
Rua Dr. Alcino Drumond – Vila de São Vicente

trânsito automóvel a Rua Dr. Alcino Drumond (entre a

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

dia 19 de agosto de 2016, devido à ornamentação

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

desta rua para as Festas de São Vicente/2016.

Praça de Táxis e o Banco Santander Totta), na Vila de
São Vicente, entre as 08:00 horas e as 24:00 horas, do

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de

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

setembro, na sua redação atual e em cumprimento do

locais de estilo habituais.

disposto no n.º 1 do art..º 56.º conjugado com o exposto

Paços do Município, 17 de agosto de 2016

na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

faz público que se encontra encerrado ao trânsito
automóvel a Rua Dr. Alcino Drumond (entre a
Farmácia e o Banco Santander Totta) na Vila de São
Vicente, entre as 20:00 do dia 24 de agosto às 08:00

EDITAL N.º 109/2016
Encerramento de Parque de Estacionamento
“Super Trial 4X4 Município de São Vicente”

do dia 25 de agosto, entre as 20:00 do dia 25 de
agosto às 08:00 do dia 26 de agosto, entre as 20:00

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

do dia 26 de agosto às 08:00 do dia 27 de agosto e

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

entre as 20:00 do dia 27 de agosto às 08:00 do dia

delegação de poderes conferidos pela alínea ee) do

28 de agosto, por ocasião da realização das Festas de

n.º1 do art.33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

São Vicente / 2016.

na sua atual redação e em cumprimento do disposto no
n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t)

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.

do n.º1 do art.º 35.º do referido preceito legal, faz
público que

estará

encerrado o parque de

Paços do Município, 16 de agosto de 2016

estacionamento público, em frente à Adega de São

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Vicente, entre as 07h00 do dia 20/08/2016 e as 20h00

EDITAL N.º 108/2016
Condicionamento ao Trânsito Automóvel
Rua Dr. Alcino Drumond - Vila de São Vicente

do dia 21/08/2016, por ocasião da prova desportiva
“Super Trial 4X4 Município de São Vicente”.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

Paços do Município, 17 de agosto de 2016

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)
e rr) do nº1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

EDITAL N.º 110/2016

setembro, na sua redação atual e em cumprimento do

Encerramento ao Trânsito Automóvel

disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto

Rua da Casa do Povo, Rua do Vale e a Rua do
Calvário - Freguesia de Boaventura

na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da referida Lei-
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JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

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

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

locais de estilo habituais.

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)

Paços do Município, 22 de agosto de 2016

e rr) do nº1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto

EDITAL N.º 113/2016

na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da referida Lei-

Condicionamento de Trânsito Automóvel

Quadro, faz público que, se encontra encerrado ao
trânsito automóvel a Rua da Casa do Povo, Rua do

Caminho Novo da Fajã do Penedo, Rua da Portada e
Rua do Ribeirinho

Vale e a Rua do Calvário, na freguesia de Boaventura,
entre as 14:00 horas e as 19:00 horas, do dia 21 de

JOSÉ

agosto de 2016, devido à realização dos tapetes florais,

Presidente da Câmara Municipal de São

para a Festa do Santíssimo Sacramento.

Vicente, no uso da delegação de poderes

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

conferidos pelas alíneas ee), qq) e rr) do nº1 do

locais de estilo habituais.

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na

Paços do Município, 18 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

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 referida Lei-

EDITAL N.º 111/2016
Condicionamento ao Trânsito Automóvel

Quadro, faz público que, se encontra condicionado
ao trânsito automóvel o Caminho Novo da Fajã do

Estrada D. João V, Rua da Terra Chã, Rua Dr.
António Jardim de Oliveira e Rua Dr. Alcino
Drumond

Penedo, Rua da Portada e a Rua do Ribeirinho,

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

setembro de 2016, devido à realização da

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

procissão em Honra do Imaculado Coração de

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)

Maria, na Fajã do Penedo.

entre as 17 horas e as 20 horas, do dia 11 de

e rr) do nº1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto

nos locais de estilo habituais.

na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da referida LeiQuadro, faz público que, se encontra condicionado ao
trânsito automóvel a Estrada D. João V, a Rua da Terra

Paços do Município, 30 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Chã, a Rua Dr. António Jardim de Oliveira e a Rua Dr.
Alcino Drumond, entre as 13:00 horas e as 17:00 horas,

EDITAL N.º 114/2016

do dia 28 de agosto de 2016, devido à realização dos

Condicionamento de Trânsito Automóvel

tapetes

florais,

para

a

Festa

do

Sacramento, na Paróquia de São Vicente.

Santíssimo

Caminho Novo da Fajã do Penedo, Rua da Portada e
Travessa da Portada
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JOSÉ

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

as 12 horas e as 16 horas, do dia 31 de setembro

Presidente da Câmara Municipal de São

de 2016, devido à realização de obras de

Vicente, no uso da delegação de poderes

asfaltamento na via.

conferidos pelas alíneas ee), qq) e rr) do nº1 do
art. 33º da Lei n.º 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 referida Lei-

Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 31 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Quadro, faz público que, se encontra condicionado
ao trânsito automóvel o Caminho Novo da Fajã do
Penedo, Rua da Portada e a Travessa da Portada,
entre as 14 horas e as 20 horas, do dia 18 de
setembro de 2016, devido à realização dos tapetes

EDITAL N.º 116/2016
Condicionamento de Trânsito Automóvel
Rua dos Romeiros, Rua do Engenho, Rua da Corte
do Norte e Rua Dr. Horácio Bento de Gouveia

florais para a procissão em Honra do Santíssimo

JOSÉ

Sacramento, na Fajã do Penedo.

Presidente da Câmara Municipal de São

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

Vicente, no uso da delegação de poderes

nos locais de estilo habituais.

conferidos pelas alíneas ee), qq) e rr) do nº1 do

Paços do Município, 30 de agosto de 2016

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

sua redação atual e em cumprimento do disposto

EDITAL N.º 115/2016

alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da referida Lei-

Encerramento de Trânsito Automóvel

Quadro, faz público que, se encontra condicionado

Estrada do Bom Jesus

ao trânsito automóvel a Rua dos Romeiros, a Rua

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto na

do Engenho, a Rua da Corte do Norte (entre o
JOSÉ

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

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 n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua redação atual e em cumprimento do disposto

cruzamento e posto de combustível) e a Rua Dr.
Horácio Bento de Gouveia, entre as 17 horas e as
20 horas, do dia 4 de setembro de 2016, devido à
realização da procissão em Honra do Senhor Bom
Jesus, na freguesia de Ponta Delgada.

no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto na

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da referida Lei-

nos locais de estilo habituais.

Quadro, faz público que, se encontra encerrado ao

Paços do Município, 31 de agosto de 2016

trânsito automóvel a Estrada do Bom Jesus, entre

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
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Boletim Municipal Nº 08/2016

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 97/2016
Informativo das deliberações da Reunião
Extraordinária da Assembleia Municipal de 1 de
agosto de 2016

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
nº 1 do artigo 35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, na sua redação atual, torna público
que a Assembleia Municipal reunida em Sessão
Extraordinária, realizada no Edifício dos Paços
Município, no dia 1 de agosto, pelas 10:00 horas,
produziu as seguintes deliberações:
Ponto 1 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
76/AM/2016, referente à revisão n.º 2 ao Plano
Plurianual de Investimentos, correspondente revisão ao
Orçamento da Despesa e Orçamento da Receita;
Ponto 2 - Apreciada, a proposta n.º 77/AM/2016,
referente ao relatório do 1.º semestre de 2016, da
execução do plano de saneamento financeiro da
Câmara Municipal de São Vicente

Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 1 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
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