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CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL N.º 79/2014
Informativo das deliberações da Reunião

Paços do Município, 11 de Setembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Ordinária da Câmara de 11 de Setembro de
2014
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, torna público que a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de
carácter público, realizada no Edifício dos Paços
Município, no dia 11 de Setembro de 2014, pelas
10:00 horas, produziu as seguintes deliberações:
Ponto 1 - Análise, discussão e votação da
Proposta n.º 51/PCM/2014, referente à emissão
de parecer relativo à constituição do regime de
compropriedade sobre um prédio misto inscrito
na matriz predial a parte urbana sob o artigo
1223 e a parte rústica sob o artigo 9892, não
descrito na conservatória;
- Aprovado por maioria, com os votos a favor dos
membros eleitos pelos Unidos por São Vicente e o
voto contra do vereador eleito pelo PSD, a emissão
de parecer favorável à aquisição em regime de
compropriedade, o prédio misto, localizado ao sitio
do Pé do Passo, na freguesia e concelho de São
Vicente, com a área global de 1.380 metros
quadrados, sendo 34 metros quadrados de
superfície coberta, inscrito na matriz predial
respetiva, a parte urbana sob o artigo 1223 e a
parte rústica sob o artigo 9892, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de São Vicente. Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.

EDITAL N.º 80/2014
Informativo das deliberações da Reunião
Ordinária da Câmara de 11 de Setembro de
2014
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, torna público que a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de
carácter privado, realizada no Edifício dos Paços
Município, no dia 11 de setembro, pelas 11:00
horas, produziu as seguintes deliberações:
1 - Análise, discussão e votação da Proposta
n.º 52/PCM/2014, referente à nomeação do júri
de seleção para atribuição de bolsas de estudo,
por mérito, no ano letivo de 2014/2015 Aprovado por unanimidade, 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 2014/2015:
Presidente do Júri: Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos,
Vereadora da Câmara Municipal;
Vogais efetivos:
Maria Helena Andrade Gouveia, Coordenadora
Técnica;
Maria Lina Ponte Castro Marcos, Técnica Superior;
Vogais Suplentes:
Maria Germana Marques Rosa, Coordenadora
Técnica;
Maria Livramento Pestana, Técnica Superior.
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Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 11 de Setembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Ponto 3 - Análise, discussão e votação da
Proposta n.º 55/PCM/2014, referente à fixação da
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis a vigorar
no ano de 2015; aprovado por unanimidade a
submissão à Assembleia Municipal da seguinte
proposta de fixação das taxas de I.M.I, a vigorar

EDITAL N.º 83/2014

em 2015:

Informativo das deliberações da Reunião

- Para os prédios urbanos referidos na alínea b) do

Ordinária da Câmara de 25 de Setembro de

n.º 1 do art. 112º do C.I.M.I: 0,6%;

2014

- Para os prédios urbanos referidos na alínea c) 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
nº 1 do artigo 35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, torna público que a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de
carácter público, realizada no Edifício dos Paços
Município, no dia 25 de setembro, pelas 10:00
horas, produziu as seguintes deliberações:

n.º 1 do art. 112º do C.I.M.I: 0,3% ;
Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 26 de Setembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Ponto 1 - Análise, discussão e votação da

EDITAL N.º 84//2014

Proposta n.º 53/PCM/2014, referente ao Plano de

Condicionamento ao Trânsito Automóvel

Ação para a Energia Sustentável do Município de
São Vicente para o horizonte temporal de 2020;
aprovado por unanimidade o Plano de Ação para
a Energia Sustentável do Município de São
Vicente, para o horizonte temporal de 2020.

Proposta n.º 54/PCM/2014, referente à designação
de representante a integrar a Comissão de
Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor
Municipal de São Vicente; aprovado por
unanimidade a designação do Senhor Vereador
Fernando Simão de Góis como representante da
Municipal,

na

Comissão

de

Acompanhamento do Procedimento de Revisão do
Plano Diretor Municipal de São Vicente.

ANTÓNIO

GONÇALVES

GARCÊS,

Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente, no uso da delegação de poderes
conferidos pelas alíneas ee), qq) e rr) do Nº 1 do
artigo 33º da Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro, e

Ponto 2 – Análise, discussão e votação da

Câmara

JOSÉ

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, faz público que
se encontra condicionado o trânsito automóvel
a Rua Dr. Alcino Drumond (entre a praça de
táxis e o Banco Santander Totta) na Vila de São
Vicente, entre as 14:00 e as 20:00 horas do dia
03/10/2014 por motivo de betonagem de uma
placa numa obra particular realizada ao abrigo dos
alvarás de construção Nº 12/2014 e 13/2014.
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Mais se torna público que se encontra autorizada a

Único Automóvel n.º 03968804 6, emitido a

circulação de camião betoneira no mesmo período

08.02.2008, ao património móvel municipal e doar

e arruamento.

a referida viatura à Junta de Freguesia de Ponta

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

Delgada.

nos locais habituais.

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

Paços do Município, 30 de setembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António

Paços do Município, 30 de Setembro de 2014

Gonçalves Garcês

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

ASSEMBELIA MUNICIPAL
EDITAL N.º 85/2014
Informativo das deliberações da Reunião
Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de
setembro de 2014
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, torna público que a Assembleia
Municipal reunida em Sessão Ordinária,
realizada no Edifício dos Paços Município, no dia
29 de setembro, pelas 14:30 horas, produziu as
seguintes deliberações:
1 – Aprovado por maioria a eleição da Senhora
Deputada Municipal Elisabete Santos Silva, para
exercer as funções de Segunda Secretária da
Mesa da Assembleia Municipal. A votação
realizada por escrutínio secreto obteve o seguinte
resultado: quinze votos a favor e um voto em
branco.
2 – Aprovado por unanimidade o abatimento do
veículo ligeiro de mercadorias Toyota Hilux, com a
matrícula 23-70-ME, titulado pelo Documento
5

Boletim Municipal Nº 09/2014

PUBLICAÇÃO MENSAL
O Boletim Municipal está disponível no sitio da Internet do Município de São Vicente em:
http://www.cm-saovicente.pt
Edição e Impressão – Município de São Vicente
Tiragem – 20 exemplares
Município de São Vicente
Vila, 9240-225 São Vicente, Madeira
Telef. 291 84 00 20 Fax. 291 84 25 30

6

