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DESPACHO GP N.º 11/2015

•

O valor estimado do contrato a celebrar,

(Ausência do Exmo. Senhor Presidente por período

determinado por referência ao valor máximo

de Férias)

do benefício económico que pode ser obtido
pelo adjudicatário com a execução de todas as

Por motivo de ausência do Exmo. Senhor Presidente da

prestações que constituem o seu objecto, com

Câmara Municipal de São Vicente pelo direito de gozo

exclusão do IVA.

de férias, entre os dias 16 e 23 de junho de 2015,

•

A informação da Divisão Financeira, constante

informa-se os serviços municipais - nos termos do

do Anexo I ao presente despacho, referente à

disposto no artigo 43º do Novo Código do Procedimento

dotação orçamental disponível e respetiva

Administrativo, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,

proposta n.º 674/2015 e informação de

de 7 de janeiro, conjugado com o disposto no n.º 3 do

Cabimento, no orçamento do ano corrente,

artigo 57º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

datadas de 16 de junho de 2015.

alterada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - que

•

A Câmara Municipal, em sua reunião de 02 de

o exercício das respetivas competências próprias e

julho de 2015, concedeu a autorização prévia

delegadas será assegurado, em substituição, pelo

para que o Sr. Presidente da Câmara inicie o

Exmo. Senhor Vice-Presidente Fernando Simão de

procedimento de contratação pública de

Góis.

aquisição de serviços de “Recuperação e

Paços do Município, 12 de junho de 2015.

Pintura Geral Exterior do Edifício dos Paços do
Município de São Vicente”.

O Presidente da Câmara Municipal, José António

Do Direito

Gonçalves Garcês

•

Art.s 36º n.º1, 38º, 20º n.º1, alínea a), 40º n.º1,
alínea a), n.º2, 112º, 113º n.º1 e 125º do

DESPACHO GP N.º 12/2015

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo

(Abertura de Procedimento de Ajuste Directo para
Execução dos serviços de Recuperação e Pintura

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
•

Art. 18º n.º1, alínea a), da Lei n.º 197/99, de 8

Geral Exterior do Edifício dos Paços do Município

de Junho, conjugado com o disposto nas

de São Vicente)

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

Dos Factos:
•

75/2013, de 12 de Setembro;

Com o presente procedimento visa-se a
execução dos serviços de Recuperação e

•

•

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

Pintura Geral Exterior do Edifício dos Paços do

Dispositivo:

Município de São Vicente.

Decido contratar a aquisição de serviços para execução

Considerando a competência própria para

dos serviços de Recuperação e Pintura Geral Exterior

autorizar

de

do Edifício dos Paços do Município de São Vicente,

€149,639.37, bem como para aprovar o

determinando, para o efeito, a abertura do

convite e o caderno de encargos relativos à

Procedimento de Ajuste Directo e a autorização da

aquisição de serviços.

despesa respectiva, fixada como preço base no valor

despesas

até

ao

valor

de € 32.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Aprovo as peças procedimentais que servem de base

infra seja conduzido pelos elementos do Júri a seguir

ao procedimento, nomeadamente o Convite e o

designados:

Caderno de Encargos, que constam dos anexos II e III

Procedimento concursal para 2 Técnicos Superiores,

ao presente despacho.

com contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, respetivamente, para a área de

Proceda-se ao convite da seguinte entidade:

Ciências da Informação e Documentação, e para a área

José António Andrade de Reis

de Comunicação, Cultura e Organizações:

Sítio do Lombo Garcês

Presidente: Inácio Tadeu dos Santos Caldeira, Técnico

9240-215 São Vicente

Superior na Divisão Administrativa e Financeira, da

Autorizo que o procedimento seja tratado através de

Câmara Municipal de São Vicente;

correio

inacio@cm-

1.º Vogal: Maria Livramento Pestana, Técnica Superior

saovicente.pt para a empresa a convidar com o

no Serviço dos Recursos Humanos, - Divisão

endereço josereis1971@gmail.com.

Administrativa e Financeira - da Câmara Municipal de

A proposta será analisada pelos Serviços do Município,

São Vicente;

a quem compete, eventualmente, pedir esclarecimentos

2.º Vogal: Sílvio Nuno Barros Fernandes - Técnico

sobre a mesma e elaborar o respetivo projeto de

Superior - Engenheiro na Divisão Jurídica e de

decisão de adjudicação.

Urbanismo, da Câmara Municipal de São Vicente;

Paços do Município, 26 de junho de 2015

Suplente: Carlos José Gonçalves, - Técnico Superior –

eletrónico

pelo

endereço

Arquiteto na Divisão Jurídica e de Urbanismo, da
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
DESPACHO GP N.º 13/2015
Nomeação do Júri
Conforme deliberação tomada na 11.ª reunião ordinária
da Câmara Municipal de São Vicente, realizada em 21
de maio de 2015, e da Assembleia Municipal, na
sessão de 26 de junho de 2015, em que foi aprovada a
abertura dos procedimentos concursais comuns para
ocupação de 2 (dois) postos de trabalho, previstos e
não ocupados no Mapa de Pessoal de 2015 da Câmara
Municipal de São Vicente, porque a Câmara Municipal
de São Vicente não está dotada de Técnicos
Superiores na área de Ciências da Informação e
Documentação, e na área de Comunicação, Cultura e
Organizações, e a fim de dar cumprimento ao
estipulado no artigo 20.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º
145-A/2011 de 6 de abril, proponho que o procedimento

Câmara Municipal de São Vicente;
Suplente: Maria Lina Ponte Castro Marcos, Técnica
Superior na Divisão Administrativa e Financeira, da
Câmara Municipal de São Vicente;
Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do júri
dos

respetivos

procedimentos

concursais

será

substituído pelo 1º vogal efetivo.
Para efeitos do estipulado no artigo 45.º e seguintes da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, proponho
ainda que a avaliação do período experimental dos
trabalhadores recrutados nos procedimentos concursais
supra mencionados seja efetuada pelo júri do respetivo
procedimento concursal.
Paços do Município, 29 de junho de 2015.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL N.º 52/2015
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Encerramento de Parque de Estacionamento
“IV Triatlo Longo Ocean\Lava Porto Moniz - São
Vicente 2015”
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da
delegação de poderes conferidos pela alínea ee) do
n.º1 do art.33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
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)
do n.º1 do art.º 35.º do referido preceito legal, faz
público

que

estará

de Acesso ao Público nos Arraiais e Festas do
Município, com posterior remessa à Assembleia
Municipal.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 5 de junho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 54/2015

encerrado o parque de

estacionamento público, em frente à Adega de São

Condicionamento ao Trânsito Automóvel

Vicente, entre as 21h00 do dia 05/06/2015 e as 16h00

Rua da Corte do Norte – Ponta Delgada

do dia 06/06/2015, devido à realização do evento “IV
Triatlo Longo Ocean\Lava Porto Moniz - São Vicente

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente

2015”

da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

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

delegação de poderes conferidos pelas alíneas ee), qq)

locais de estilo habituais.

e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual e em cumprimento do

Paços do Município, 3 de junho de 2015

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

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,
faz público que se encontra condicionado ao trânsito
automóvel, a Rua da Corte do Norte (entre o Museu

EDITAL N.º 53/2015

Horácio Bento Gouveia e o edifício / sede da Casa do

Informativo da deliberação da Reunião Ordinária da

Povo de Ponta Delgada), na Freguesia de Ponta

Câmara de 4 de junho de 2015

Delgada, no dia 4 de julho, entre as 20:30 horas e as

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
junho de 2015, pelas 10:00 horas, produziu a seguinte
deliberação:

23:30 horas, devido à realização das marchas

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

populares de Santa Isabel.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 12 de junho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

53/PCM/2015, referente à revogação do Regulamento
Municipal de Ocupação e Instalação de Atividades

EDITAL N.º 55/2015

Temporárias em Espaços Públicos e Espaços Privados
4
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Interrupção de Trânsito

Exmo. Senhor Vice-Presidente Fernando Simão de
Góis.”

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, no uso da

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

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, faz público que se
encontra interdita ao trânsito automóvel, a Rua da Casa

Paços do Município, 15 de junho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

do Povo, Freguesia de Boaventura, entre as 09:00
horas do dia 8 de junho e as 20:00 horas do dia 16 de

EDITAL N.º 59/2015

junho, devido à realização da XIII Feira das Sopas do

Condicionamento ao Trânsito Automóvel

Campo.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 8 de junho de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

“ II Grande Prémio do Club Sport Marítimo Ciclismo”
FERNANDO SIMÃO DE GÓIS, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de São Vicente, no exercício da
Presidência e 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

EDITAL N.º 57/2015

atual e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º

(Substituição do Presidente da Câmara Municipal)

56.º conjugado com o exposto na alínea t) do nº 1 do

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 redação atual, torna público o Despacho GP n.º
11/2015 que se reproduz na integra:
“Por motivo de ausência do Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente pelo direito de
gozo de férias, entre os dias 16 e 23 de junho de 2015,
informa-se os serviços municipais - nos termos do
disposto no artigo 43º do Novo Código do Procedimento
Administrativo, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, conjugado com o disposto no n.º 3 do
artigo 57º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - que
o exercício das respetivas competências próprias e
delegadas será assegurado, em substituição, pelo

artigo 35.º da refira Lei-Quadro, faz público que, se
encontra condicionado ao trânsito automóvel, a Estrada
da Vista do Senhor Bom Jesus, a Rua da Corte do
Norte, a Rua Dr.º Horácio Bento Gouveia, a Rua
Manuel Afonso Sanha, a Estrada Padre Casemiro
Freitas Abreu, na Freguesia de Ponta Delgada, no dia
20 de junho, entre as 10:00 horas e as 12:00 horas. No
mesmo dia e na respetiva freguesia, a Rua da Corte do
Norte, encontra-se condicionada ao trânsito automóvel,
entre as 16:00 horas e as 17:00 horas.
Mais torna público que, se encontra condicionado ao
trânsito automóvel, a Rua da Corte do Norte, a Rua Dr.º
Horácio Bento Gouveia, a Rua Manuel Afonso Sanha, a
Estrada Padre Casemiro Freitas Abreu, na Freguesia
de Ponta Delgada, no dia 21 de junho, entre as 09:00
horas e as 10:30 horas.
Este condicionamento ao trânsito automóvel, deve-se
ao facto da realização do “ II Grande Prémio do Club
5
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Sport Marítimo - Ciclismo” e será coordenado pela

Paços do Município, 18 de junho de 2015

Policia de Segurança Pública.

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 17 de junho de 2015
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 60/2015
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária
da Câmara de 18 de junho de 2015
FERNANDO SIMÃO DE GÓIS, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de São Vicente, no exercício da
Presidência, 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 em Reunião Ordinária, de
carácter público, realizada no edifício dos Paços do
Concelho, no dia 18 de junho de 2015, pelas 10:00
horas, produziu as seguintes deliberações:
Ponto 1 - Aprovada, por unanimidade, a Proposta n.º
54/PCM/2015, referente à comparticipação financeira,
no valor de 500,00€ (quinhentos euros), à Casa do
Povo de São Vicente, para a realização do concurso “
Enfeite dos Fontanários - São João ”;
Ponto 2 - Aprovada, por unanimidade, a Proposta n.º
55/PCM/2015, referente à caducidade da Licença de
Obras de Alteração n.º 3/2014 de 13 de janeiro –
Titulada por Estrelícia Dourada Garcês, Lda;
Ponto 3 - Aprovada, por maioria, com a abstenção
do

Senhor

Vereador

José

António

Martins

Mendonça, que apresentou declaração de voto
transcrita em ata, a Proposta n.º 56/PCM/2015,
referente à aprovação dos documentos de prestação de
contas consolidadas do exercício de 2014.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Municipal de Ocupação e Instalação de Atividades

EDITAL N.º 61/2015

Temporárias em Espaços Públicos e Espaços Privados
de Acesso ao Público nos Arraiais e Festas do

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

Município;

da Assembleia Municipal de 26 de junho de 2015

6 - Aprovada por maioria, com as abstenções dos

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

Senhores Deputados Municipais Elias Manuel Soares

que a Assembleia Municipal reunida em Sessão
Ordinária, realizada no Edifício dos Paços Município,
no dia 26 de junho, pelas 9:30 horas, produziu as
seguintes deliberações:

Medeiros, António Samuel de Freitas e Mariana dos
Santos Carvalho, da bancada do PPD/PSD, a Proposta
n.º

62/PCM/2015,

referente

à

aprovação

dos

documentos de prestação de contas consolidadas do
exercício de 2014.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.

1 - Aprovada por unanimidade, a Proposta n.º
57/PCM/2015, referente à aprovação da Alteração ao

Paços do Município, 29 de junho de 2015

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Estudo por Mérito;
2 - Aprovada por unanimidade, a Proposta n.º
58/PCM/2015, referente aprovação do Regulamento
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo;
3 - Aprovada por unanimidade, a Proposta n.º
59/PCM/2015, referente à centralização na AMRAM –
Associação de Municípios da Região Autónoma da
Madeira, do procedimento concursal necessário à
contratação dos serviços para a realização de
exercícios com vista a testar a operacionalidade do
PMEPC – Plano Municipal de Emergência e de
Proteção Civil do Município de São Vicente, sem
prejuízo das competências do Município;
4 - Aprovada por unanimidade, a Proposta n.º
60/PCM/2015, referente à abertura de procedimentos
concursais comuns para constituição de relação jurídica
de emprego público, por tempo indeterminado – 2
Técnicos Superiores, nas áreas de Ciências da
Informação

e

Documentação,

e

na

área

de

Comunicação, Cultura e Organizações;
5 - Aprovada por unanimidade, a Proposta n.º
61/PCM/2015, referente à revogação do Regulamento
7
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