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Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo

DESPACHOS

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

DESPACHO GP.Nº14/2014


(Abertura de Procedimento de Ajuste Directo para

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

Aquisição de Serviços de Assistência Técnica e

de Junho, conjugado com o disposto nas

Manutenção das Aplicações Medidata)

alíneas f) e g) do n.º 1 do art. 35º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro.

Dos Factos:




Com o presente procedimento visa-se a

14 de Agosto.

contratação de serviços de Assistência
Técnica








e

Manutenção das

Aplicações

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

Dispositivo:

Medidata.

Decido contratar a aquisição de serviços de

Considerando a competência própria para

Assistência Técnica e Manutenção das Aplicações

autorizar

de

Medidata, determinando, para o efeito, a abertura do

€149,639.37, bem como para aprovar o

Procedimento de Ajuste Directo e a autorização da

convite e o caderno de encargos relativos à

despesa respectiva, fixada como preço base no valor

aquisição de serviços.

de € 11.500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

despesas

até

ao

valor

O valor estimado do contrato a celebrar,
determinado por referência ao valor máximo

Aprovo as peças procedimentais que servem de base

do benefício económico que pode ser obtido

ao procedimento, nomeadamente o Convite e o

pelo adjudicatário com a execução de todas as

Caderno de Encargos, que constam dos anexos II e III

prestações que constituem o seu objecto, com

à presente proposta.

exclusão do IVA.

Proceda-se ao convite da seguinte entidade:

A informação da Divisão Financeira, constante

Academia de Informática – Engenharia de Sistemas

do Anexo I ao presente despacho, referente à

Lda

dotação orçamental disponível e respectiva

Edifício Brava Golden, Rua 1º de Julho n.º 1

proposta n.º1076/2014 e informação de

9350-206 Ribeira Brava - Madeira

Cabimento, no orçamento do ano corrente,

Autorizo que o procedimento seja tratado através de

datadas de 30 De Outubro de 2014, e fundos

correio

disponíveis para o efeito.

saovicente.pt para a empresa a convidar com o

A autorização prévia concedida pela Câmara

endereço anafaria@acin.pt

Municipal em sua sessão de 06 de Novembro

A proposta será analisada pelos Serviços do Município,

de 2014 para que o Sr. Presidente da Câmara

a quem compete, eventualmente, pedir esclarecimentos

inicie o procedimento de contratação pública

sobre a mesma e elaborar o respectivo projecto de

de aquisição de serviços de decoração,

decisão de adjudicação.

electrónico

pelo

endereço

inacio@cm-

iluminação urbana e som alusivos ao Natal de
2014
Do Direito


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

Paços do Município de São Vicente, 2 de Dezembro de
2014.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
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DESPACHO GP.Nº15/2014



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

(Abertura de Procedimento de Ajuste Directo para

de Junho, conjugado com o disposto nas

Aquisição de Serviços de reparações na

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

viatura/autocarro Man com a matrícula 99-FV-56)
Dos Factos:




75/2013, de 12 de Setembro.


Com o presente procedimento visa-se a

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

contratação de serviços de reparações na

Dispositivo:

viatura/autocarro Man com a matrícula 99-FV-

Decido contratar a aquisição de reparações na

56.

viatura/autocarro Man com a matrícula 99-FV-56,

Considerando a competência própria para

determinando, para o efeito, a abertura do

autorizar

de

Procedimento de Ajuste Directo e a autorização da

€149,639.37, bem como para aprovar o

despesa respectiva, fixada como preço base no valor

convite e o caderno de encargos relativos à

de € 19.350,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

despesas

até

ao

valor

aquisição de serviços.


O valor estimado do contrato a celebrar,

Aprovo as peças procedimentais que servem de base

determinado por referência ao valor máximo

ao procedimento, nomeadamente o Convite e o

do benefício económico que pode ser obtido

Caderno de Encargos, que constam dos anexos II e III

pelo adjudicatário com a execução de todas as

à presente proposta.

prestações que constituem o seu objecto, com




exclusão do IVA.

Proceda-se ao convite da seguinte entidade:

A informação da Divisão Financeira, constante

TOMIAUTO – Sociedade de equipamentos e

do Anexo I ao presente despacho, referente à

Tractores Lda.

dotação orçamental disponível e respectiva

Parque Empresarial da Cancela - Pavilhão M.I. – 5.1

proposta n.º1142/2014 e informação de

9125-042 CANIÇO

Cabimento, no orçamento do ano corrente,

Autorizo que o procedimento seja tratado através de

datadas de 17 de Novembro de 2014, e fundos

correio

disponíveis para o efeito.

saovicente.pt para a empresa a convidar com o

A autorização prévia concedida pela Câmara

endereço miguelnunes@tomiauto.com

Municipal em sua sessão de 20 de Novembro

A proposta será analisada pelos Serviços do Município,

de 2014 para que o Sr. Presidente da Câmara

a quem compete, eventualmente, pedir esclarecimentos

inicie o procedimento de contratação pública

sobre a mesma e elaborar o respectivo projecto de

de reparações na viatura/autocarro Man com a

decisão de adjudicação.

matrícula 99-FV-56.

Paços do Município de São Vicente, 02 de Dezembro

Do Direito


electrónico

pelo

endereço

inacio@cm-

de 2014.

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
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
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DESPACHO G.P. N.º16/2014

CÂMARA MUNICIPAL

(Tolerância de Ponto)

EDITAL N.º 110/2014

José António Gonçalves Garcês, Presidente da Câmara

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

Municipal de São Vicente, no uso da competência que

da Câmara de 04 de dezembro de 2014

lhe é conferida pela alínea a), do n.º 2 do artigo 35º e

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,
torna público que a Câmara Municipal reunida em
Sessão Ordinária, de carácter privado, realizada no
Edifício dos Paços Município, no dia 04 de
dezembro de 2014, pelas 10:00 horas, produziu as
seguintes deliberações:

no artigo 67º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro –
ao nível da gestão e direção dos recursos humanos e
superintendência dos serviços municipais e com base
na tolerância de ponto para dia 2 de janeiro de 2015
anunciada pelo Governo Regional da Madeira, concede
tolerância de Ponto no dia 2 de Janeiro de 2015.
Paços do Município de São Vicente, 30 de dezembro
de 2014.
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Ponto 1 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º
70/PCM/2014, referente à atribuição de bolsas de
estudo por mérito, referentes ao ano letivo de
2014/2015 – aprovado por unanimidade, atribuir a
bolsa de estudo por mérito, no ano letivo de
2014/2015, aos candidatos Márcia José Farinha
Assis, Filipa Manuela de Andrade e Ana Patrícia de
Freitas, bem como renovar a bolsa de estudo à
candidata Nance Isabel Sousa da Silva; ----------------Ponto 2 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º
71/PCM/2014, referente à comparticipação financeira à
Associação de Atletismo da R.A.M., para realização da
“Prova de Atletismo Ponta Delgada / São Vicente”,
integrada no Circuito Regional de Provas de Estrada
“Madeira a Correr 2014/2015” – aprovado por
unanimidade,

atribuir

uma

comparticipação

financeira no valor de 200,00€ (duzentos euros) à
Associação de Atletismo da Região Autónoma da
Madeira, para a prova de atletismo “Ponta
Delgada/São

Vicente”

integrada

no

Circuito

Regional de Provas de Estrada “Madeira a Correr
2014/2015”, a realizar no dia 14 de Dezembro, do
corrente ano. ------------------------------------------------------Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.
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Paços do Município, 4 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 112/2014
Alteração da Reunião Ordinária de 18 de dezembro
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 e com o n.º4 do artigo 40.º
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
torna público que por motivos de agenda a reunião
ordinária, de carácter publico, do próximo dia 18 de
dezembro do corrente ano, fica adiada para o dia
19 de dezembro, no Edifício dos Paços do
Município, pelas 10:00 horas.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.
Paços do Município, 12 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 113/2014
Exposição do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o Ano Financeiro de 2015
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, faz público, para
efeitos do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº54A/99, de 22 de Fevereiro, que a Assembleia Municipal,
em sessão do dia 9 de Dezembro de 2014, aprovou,
para vigorar no ano supra indicado, o Orçamento e
Plano Plurianual de Investimentos desta autarquia.
O referido orçamento importa, quer na receita, quer na
despesa, em SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E
SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO
EUROS, e está patente nos serviços municipais, nos
termos e para os efeitos definidos na lei.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume.
Paços do Município, 9 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 115/2014
Sorteio do licenciamento para venda ambulante de
comidas e bebidas tradicionais da época natalícia e
outros por ocasião do Mercado de Natal de São
Vicente – 20/12/2014
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 n.º1 do art.º
35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
nos termos dos critérios para atribuição de licenças
para venda ambulante de comidas e bebidas
tradicionais da época natalícia e outros por ocasião do
Mercado de Natal de São Vicente, aprovados pela
Câmara Municipal de São Vicente em 23 de outubro de
2014, e publicitados pelo Edital n.º 98/2014, de 24 de
outubro, torna público os resultados do sorteio que teve
lugar no dia 15 de novembro de 2014, no Salão Nobre
da Câmara Municipal:
1 - Márcia Sónia Freitas Caldeira Gomes, NIF
225800241
2 – Maria Dolores Gomes, NIF 131751158
3 – Pedro Miguel Oliveira Neves, NIF 2008924873
4 - Gouveia e Jesus, LDA, NIF 511196369
5 – Ermelinda Dias França Catanho, NIF 5197764630
6 – Sidónio de Abreu Barbosa, NIF 219904820
7 – Elisabete de Jesus Teixeira, NIF 214140342
Sem espaço atribuído:
8 – José Avelino de Castro Pestana, NIF 207224870
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.
Paços do Município, 16 de novembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 116/2014
Horário de Funcionamento e Ruído por ocasião do
Mercado de Natal de São Vicente - Vila de São
Vicente 20/12/2014
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
4
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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, faz
público o horário de funcionamento e ruído por ocasião
do Mercado de Natal de São Vicente /2014, que
abrange inclusive os estabelecimentos comerciais
situados na área da Vila de São Vicente:
Horário de Funcionamento: das 14:00h do dia
20/12/2014 até 04:30h do dia 21/12/2014;
Horário de Ruído: das 14:00h do dia 20/12/2014 até
04:00h do dia 21/12/2014;
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais
Paços do Município, 16 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 117/2014
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária
da Câmara de 19 de dezembro 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 n.º1 do art.º
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 19 de
dezembro de 2014, pelas 10:00 horas, produziu as
seguintes deliberações:
Ponto 1 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
72/PCM/2014, referente à ratificação do despacho do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, em alargar o
horário de funcionamento do Bar “Escola Velha”,
localizado no sitio das Feiteiras, freguesia de São
Vicente, aquando da realização da Festa de Nossa
Senhora do Livramento. ----------------------------------------Ponto 2 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
73/PCM/2014, referente à ratificação do despacho do
Senhor Presidente da Câmara Municipal, em alargar o
horário de funcionamento do Restaurante “ Varadouro ”,
localizado no sitio da Fajã da Areia, aquando realização
do Baile de Finalistas da Escola Básica e Secundara D.
Lucinda Andrade. ------------------------------------------------Ponto 3 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
74/PCM/2014, referente à emissão de parecer relativo à
constituição do regime de compropriedade, requerida

por Antonieta Isabel Gomes Jardim Marques Rosa,
sobre os seguintes prédios: ------------------------------------a) Prédio rústico, localizado ao sítio da Fajã da Areia –
Pico - freguesia e Concelho de São Vicente, com a área
global de 1.316 metros quadrados (Mil trezentos e
dezasseis metros quadrados), inscrito na matriz predial
sob o artigo 9179, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de São Vicente sob o nº
3717/20080922; ---------------------------------------------------b) Prédio rústico, localizado ao sítio da Fajã da Areia Fontalheira - freguesia e Concelho de São Vicente,
com a área global de 360 metros quadrados (trezentos
e sessenta metros quadrados), inscrito na matriz predial
sob o artigo 9174, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de São Vicente sob o nº
3211/20020519; ---------------------------------------------------c) Prédio rústico, localizado ao sítio da Fajã da Areia –
Serradinho ou Pico - freguesia e Concelho de São
Vicente, com a área global de 2.416 metros quadrados
(Dois mil quatrocentos e dezasseis metros quadrados),
inscrito na matriz predial sob o artigo 9178, e descrito
na Conservatória do Registo Predial de São Vicente
sob o nº 2943/20050210; ---------------------------------------d) Prédio rústico, localizado ao sítio da Fajã da Areia –
Lombo do Roque - freguesia e Concelho de São
Vicente, com a área global de 160 metros quadrados
(Cento e sessenta metros quadrados), inscrito na matriz
predial sob o artigo 9069, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de São Vicente sob o nº
3188/20060419; ---------------------------------------------------Ponto 4 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º
75/PCM/2014, referente ao deferimento do pedido de
redução de taxas no valor correspondente a 50%, para
licenciamento de obras de edificação de armazém
agrícola acompanhado de projecto agrícola, no sitio da
Achada do Furtado – Lameiros, freguesia e Concelho
de São Vicente, em que é requerente Maria Marta de
Oliveira e Freitas. -------------------------------------------------Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.
Paços do Município, 19 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
EDITAL N.º 118/2014
Alteração da Reunião Ordinária de 1 de janeiro de
2015
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente, em
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 56.º
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conjugado com o exposto na alínea t) do nº 1 do artigo

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

35.º e com o n.º4 do artigo 40.º ambos da Lei n.º

EDITAL N.º 111/2014

75/2013, de 12 de setembro, torna público que por

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

motivo do feriado nacional a reunião ordinária, de

da Assembleia Municipal de 09 de dezembro de

carácter privado, do próximo dia 1 de janeiro de 2015,

2014

fica adiada para o dia 8 de janeiro de 2015, no
Edifício dos Paços do Municipio, pelas 10:00 horas.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais de estilo habituais.
Paços do Município, 19 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

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 09 de dezembro, pelas 14:30 horas,
produziu as seguintes deliberações:
Ponto 1 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º
58/PCM/2014,

referente

ao

Orçamento,

Plano

Plurianual de Investimentos, Plano de Atividades e
Mapa de Pessoal do Município de São Vicente, para o
ano económico-financeiro de 2015; --------------------------Orçamento e Plano de Actividades Municipais –
aprovado por maioria, com catorze votos a favor, dois
votos contra dos Deputados Elias Manuel Soares
Medeiros e Mariana Santos Carvalho, da bancada do
PPD/PSD e uma abstenção do Deputado Municipal
António Samuel de Freitas, da bancada do PPD/PSD.
O Senhor Deputado Elias Medeiros apresentou
declaração de voto verbal, transcrita em ata. -------------Mapa de Pessoal – aprovado por unanimidade. ------Plano Plurianual de Investimentos – aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------Ponto 2 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º
69/AM/2014, referente à fixação da participação
variável no IRS a vigorar no ano de 2015 – aprovada
por maioria, com dezasseis votos a favor e um voto
contra do Senhor Deputado Manuel Pestana, da
bancada UPSV. ----------------------------------------------------

Para constar, publica-se este edital a ser afixado
nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 10 de dezembro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês
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